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Projeto de Avaliação Institucional da
Faculdade de Pará de Minas

I – FINALIDADES

As  instituições  de  ensino  superior,  em  todo  o  mundo,  existem  como  espaço

propiciador  da  evolução  social,  através  da  indissolubilidade  do  ensino,  da  pesquisa  e  da

extensão.  Desta estrutura provém o desenvolvimento científico,  tecnológico e cultural  dos

países, em seu mais alto grau. 

O  desenvolvimento  científico  brasileiro  e,  em  conseqüência,  o  desenvolvimento

tecnológico e cultural, vieram de suas universidades e de seus diversos institutos, quase todos

vinculados às instituições de ensino superior.

 Através da educação superior, existindo como pólos de excelência em todos os cantos

do  país,  crescerá  a  educação  em  todos  os  seus  níveis  e  o  país  poderá  conduzir  um

desenvolvimento sustentável, baseado em práticas reais, conduzidas na diversidade de regiões

do Brasil.

A auto-avaliação  da  Faculdade  de  Pará  de  Minas  –  FAPAM -  constitui-se de um

processo  permanente  de análise de sua  realidade  institucional,  com vistas à  melhoria  dos

serviços educacionais que oferece e, através deles, a continuidade de prestação dos benefícios

que produz para a região na qual se encontra inserida.

A realidade do cotidiano acadêmico mostra que uma instituição de ensino superior

gera uma série de benefícios na região onde se encontra, benefícios estes que contribuem para

a evolução social, através do caminho mais correto, que é a educação. 

A Faculdade de Pará de Minas, através das suas graduações, cursos extensionistas e

programas comunitários, contribui com a melhoria educacional do centro-oeste mineiro, em

todos os seus níveis, oferecendo inúmeras oportunidades de atividades educativas e culturais

que  contribuem grandemente  com a  educação  do  estado.  Estas  atividades  já  se  tornaram

4



Avaliação Institucional FAPAM

soluções,  para  os  problemas  do  mundo  presente,  é  preciso  permanente  contato  com  a

realidade. Em se tratando de ensino superior, isto significa que a vitalidade e o dinamismo do

processo do conhecimento passam, necessariamente, por uma interação entre as instituições

de ensino superior e o universo em que estão inseridas. 

Para  as  IES  estarem conectadas  com a  realidade  do seu entorno  e  beneficiando  a

população com os conhecimentos que produz, elas têm que trabalhar  dentro de diferentes

modos de atuação, levando em consideração a diversidade das culturas regionais brasileiras.

A  atual  conduta  do  Ministério  da  Educação,  para  a  realização  da  avaliação  das

instituições  de ensino superior  brasileiras,  assegura  que as  especificidades  das instituições

serão respeitadas. Esta conduta tornou-se essencial, dentro do ensino superior, pois, poderão

ser evidenciadas as dimensões do cotidiano acadêmico de cada uma e os benefícios que ele

gera, em termos de desenvolvimento sustentável, em cada estado. 

A Faculdade  de Pará  de  Minas  está  constantemente  dinamizando sua  gestão,  com

vistas à qualificação dos seus cursos para a formação do profissional competente. E entende

que as  pessoas  que trabalham no processo educativo têm que apresentar  um desempenho

satisfatório. 

O ensino em nível superior não se destina unicamente à formação de profissionais

competentes no seu ofício, mas à formação de cidadãos éticos que atuarão responsavelmente

com vistas a uma sociedade solidária e auto-sustentável. A Faculdade de Pará de Minas quer

prosseguir dentro destes propósitos, para que a educação que oferece continue colaborando

com  o  desenvolvimento  econômico  e  social  do  país,  reduzindo  suas  desigualdades,

incentivando a inclusão e a formação com responsabilidade social. 

Avaliar é “dar valor”. A atual avaliação do ensino superior, proposta pelo MEC, em

suas novas diretrizes, mostrará o verdadeiro cotidiano das instituições de educação superior, o

seu interagir com a sociedade interna e externa aos seus campi e os incontáveis benefícios que

produz para o desenvolvimento dos estados brasileiros.

A Faculdade de Pará de Minas pretende tornar a avaliação institucional um processo

contínuo,  sempre  renovado e  cada  vez  mais  aperfeiçoado,  com vistas  à  uma permanente

qualificação  das  responsabilidades  educacionais  assumidas  em  sua  missão.  Levando  em

consideração as particularidades da instituição, conduzirá as ações de seu projeto de avaliação

segundo as determinações do SINAES e procurando cumprir, com seriedade e clareza, as dez

dimensões previstas em lei, para a educação superior brasileira.
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II – OBJETIVOS

� Propiciar a constante melhoria do ensino, em cada um dos cursos oferecidos,

observando,  não só a  especificidade  de  cada  um deles,  mas  também a  sua

relação com os demais.

� Ter  como prioridade  o  cumprimento  da  estrutura  universitária,  conduzindo

ensino, pesquisa e extensão, para a qualificação dos cursos que oferece.

� Incentivar a produção do conhecimento, conduzindo a pesquisa e a extensão

por caminhos que beneficiem a realidade regional.

� Ampliar  o  atendimento  à  população,  contribuindo  com projetos  sociais,  de

bens e de serviços que possam significar evolução social. 

� Buscar políticas educacionais que mantenham o aluno trabalhador dentro do

ensino superior.

� Informar  à  sociedade  sobre  os  investimentos  efetuados  e  os  benefícios

prestados,  pela  instituição,  para  a  comunidade  acadêmica  e  a  sociedade

externa.

� Criar um processo de permanente reflexão da estrutura organizacional da IES e

de suas linhas de ação, através de sua avaliação institucional.

� Abrir  espaços  para  o  debate  avaliativo,  procurando  criar  uma  cultura  de

avaliação e de suas significações.

� Diagnosticar pontos de excelência para o intercâmbio e para dar continuidade

aos processos adotados. 

� Diagnosticar questões problemáticas e insuficiências que mereçam correções

de rumos.

� Formular ações e medidas que impliquem atendimento específico e subsídios

para a correção das insuficiências encontradas.

� Orientar  a  expansão  da  oferta  de  cursos,  de  acordo  com  as  necessidades

regionais.
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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FACULDADE DE PARÁ

DE MINAS – CPA/FAPAM
Coordenadora: Professora Lígia Augusta Muniz Ribeiro
Coordenadora Adjunta: Professora Jane Gipse Almeida
Secretaria de Normas e Legislação: Marília Diniz Gontijo Vilaça
Representantes da Sociedade Civil: Antonio de Melo Silva, Erna Lenir de Alcântara
Cunha e Elma Piedade dos Santos Leite
Representante da Mantenedora: Idalina Mello Cançado

Representantes do Comitê de Avaliação Institucional:

Representantes discentes dos cursos de graduação:

Administração: Giovane Salgueiro Moreira
Ciências Biológicas: Júlio César Lemos Martins
Direito: Djavan de Laurents Morais Almeida
Enfermagem: Adélia da Conceição Soares
Geografia/História: Margareth Moreira dos Reis 
Letras: Kênia Maria da Conceição
Matemática: Vanessa Juliana da Silva
Nutrição: Lana Claudinez dos Santos

Representantes docentes:

Administração: Professor Dante Grassi Pinto Ferreira
Ciências Biológicas: Professora Maria César Ferreira Barbosa
Direito: Giovanni Vinícius Caetano e Silva
Geografia/História: Maria da Conceição Diniz Araújo
Letras: Ana Maria Moreira Silveira
Matemática: Maria Helena Aguiar dos Santos

Representantes dos coordenadores de Cursos de Graduação:

Professoras Irani Gonçalves Cardoso Ribeiro
Professora Ester Gomes de Freitas Teixeira
Representantes dos funcionários técnico-administrativos:
Flávio Gonçalves de Oliveira
Ana Margareth Fonseca
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III – CRONOGRAMA

� 1ª ETAPA – Constituição da CPA-FAPAM – Sensibilização – Elaboração do

Projeto de Avaliação.

Ano 2004:

� Maio 

Constituição da CPA-FAPAM

� Julho

Estudos do SINAES, da Lei Nº 10.861 e das Novas Diretrizes

para a Avaliação de Ensino Superior

� Setembro de 2004 

Participação  no  curso  de  Capacitação  dos  Coordenadores  das

CPAs – Belo Horizonte, 27, 28 e 29 de setembro.

� Novembro 2004

Elaboração  das  Portarias  e  Regulamentos  da  CPA  FAPAM.

Complementação  e  reorganização  da  equipe  de  trabalho  da

Comissão Própria de Avaliação.

� 15 de dezembro - 2004  

Reunião da CPA FAPAM – Novo Estudo das Diretrizes e do

Roteiro de Auto-Avaliação das Instituições de Ensino superior.

Preparação da etapa de sensibilização da comunidade acadêmica

e do desenvolvimento do processo de auto-avaliação.

Ano 2005:

SENSIBILIZAÇÃO

� 23 de fevereiro:

Reunião da CPA: 
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Organização  dos Seminários  de  Sensibilização  sobre  a

Avaliação Institucional FAPAM

Estudo e análise de instrumentos de avaliação de outras

instituições. Início da confecção dos questionários.

� 07,08,09 e 11 de março:

Seminários  de  Sensibilização  da  Avaliação  Institucional

FAPAM, para os cursos de graduação.

Distribuição  de  folhetos  explicativos  do  processo  de  auto-

avaliação  da  IES,  para  a  comunidade  acadêmica  e  para  a

sociedade externa.

Publicação  de  artigo  informativo  sobre  avaliação  institucional

no  JOFAPAM  –  Jornal  da  FAPAM  –  distribuição  interna  e

externa.

ELABORAÇÃO DO PROJETO

� Fevereiro/Março

Projeto  de  Avaliação  Institucional  FAPAM:finalidades,

objetivos, ações previstas(cronograma)

� 2ª ETAPA – DESENVOLVIMENTO - AÇÕES

� Abril

Confecção dos instrumentos de auto-avaliação

Estudos e análise do PDI/FAPAM

Estudos e análise dos Projetos Pedagógicos dos Cursos

� Maio

Coleta de Dados

Aplicação dos instrumentos para toda a comunidade acadêmica: 

corpo discente, docente e técnico-administrativo.

� Junho/Julho/Agosto/Setembro:

Análise dos dados

9



Avaliação Institucional FAPAM

Análise dos resultados

Divulgação  dos  resultados:  comunidade acadêmica,  sociedade

externa, INEP - CONAES - MEC

� 3ª ETAPA – CONSOLIDAÇÃO

� Setembro/outubro/novembro:

Confecção do Relatório

Divulgação 

Balanço Crítico: reflexão e análise de toda a trajetória da Auto-

avaliação da IES.

Divulgação
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Faculdade de Pará de Minas – FAPAM

Relatório Final da Auto-avaliação Institucional

Avaliação Institucional realizada em 2005

I – DADOS DA INSTITUIÇÃO

Faculdade de Pará de Minas - FAPAM- Instituição 0752

Diretoria:

Dra. Euza Arruda de Oliveira Teixeira Silva - Diretora

Professor Hernando Fernandes da Silva – Vice-diretor

Caracterização: 

Instituição privada – Sem fins lucrativos 

Faculdades isoladas 

Estado: Minas Gerais - Município: Pará de Minas

Cursos  oferecidos:  Administração,  Ciências  Biológicas,  Direito,  Enfermagem,

Geografia /História, Letras, Matemática e Nutrição.

Cursos de graduação: 09

Alunos: 1272
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Professores: 93

Funcionários: 44

Composição da Comissão Própria de Avaliação – CPA / FAPAM

Coordenadora: Lígia Augusta Muniz Ribeiro

Coordenadora Adjunta: Jane Gipse Almeida

Secretaria de Normas e Legislação: Marília Diniz Gontijo Vilaça

Representantes da Sociedade civil: Erna Lenir Alcântara Cunha , Elma Piedade dos

Santos Leite e Antonio de Melo Silva

Representante da Mantenedora: Idalina Melo Cançado

Representante dos Coordenadores de Cursos: Irani Gonçalves Cardoso Ribeiro

Representante da Coordenação Pedagógica: Ester Gomes de Freitas Teixeira

Representantes  do  setor  técnico-administrativo: Flávio  Gonçalves  de  Oliveira  e

Ana Margareth Fonseca

Representantes do Comitê de Avaliação Institucional:

Representantes docentes de todos os cursos:

Administração: Dante Grassi Pinto Ferreira

Ciências Biológicas: Maria Cézar Ferreira Barbosa

Direito: Giovanni Vinícius Caetano Silva

Enfermagem: Nilza de Souza Morais

Geografia/História: Maria da Conceição Diniz Araújo

Letras: Ana Maria Moreira Silveira

Matemática: Maria Helena Aguiar Santos

Nutrição: Patrícia Aparecida Moreira

Representantes discentes de todos os cursos:

Administração: Giovane Salgueiro Moreira

Ciências Biológicas: Júlio César Lemos Martins

Direito: Djavan Laurents Morais Almeida
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Enfermagem: Adélia da Conceição Soares

Geografia/Historia: Margareth Moreira dos Reis

Letras: Kênia Maria da Conceição

Matemática: Vanessa Juliana da Silva

Nutrição: Lana Claudinez dos Santos

Período de mandato da CPA/FAPAM: um ano, sendo permitida a recondução.

Ato de designação da atual CPA/FAPAM: 29 de outubro de 2004
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II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão  Própria  de Avaliação  da Faculdade  de  Pará  de  Minas  -  FAPAM, ao

organizar  sua  atual  avaliação  institucional,  levou  em consideração  as  novas  propostas  do

SINAES, através das determinações da Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior

– CONAES, estudando, analisando e discutindo todos os documentos criados e divulgados

pela referida comissão. No dizer de muitos estudiosos da avaliação do ensino superior, esta

avaliação é mais do que uma responsabilidade social, ou seja, o ensino superior, na qualidade

de  um  bem  público,  é  uma  responsabilidade  social  pela  qual  deve-se  prestar  contas  à

sociedade. 

Baseada nestes  princípios,  a  Faculdade de Pará de Minas  optou por construir  uma

avaliação institucional de tal modo, que permitisse um balanço criterioso e analítico, de toda a

estrutura e atual linha de ação desta IES (Instituição de Ensino Superior) para que, através de

um processo crítico bem conduzido, pudesse visualizar,  dentro da realidade acadêmica,  as

excelências  de  seu  cotidiano  e,  também  possíveis  necessidades  de  correções  de  rumo  e

aperfeiçoamentos, a serem implementados, tendo como foco a busca contínua de um ensino

qualificado, a prestação de serviços à sociedade onde se encontra inserida e, ainda, conduzir-

se como uma instituição sempre atualizada, aberta a mudanças e com um eficaz sistema de

funcionamento.

Segundo  a  Professora  Maria  Elisa  Erhardt  Carbonari,  doutora  em  Educação  e

Coordenadora  da  Avaliação  Institucional  do  Centro  Universitário  Anhanguera,  a  auto-

avaliação  institucional  deve  ter  um  caráter  educativo,  de  busca  de  melhoria,  novas

oportunidades e auto-regulação, buscando compreender a cultura e a vida de cada instituição.

A  avaliação  institucional  deve  ser  definida  como  um
instrumento de mudança da cultura organizacional e institucional
voltada  para  a  qualidade.  A  implantação  de  um  processo  de
avaliação deve ser inteiramente voltada para a instituição, com a
ampla  participação  de  toda  a  comunidade  acadêmica  e,
principalmente,  que  ultrapasse  a  dimensão  meramente  técnica,
adentrando a questão diagnóstica e culminando com a elaboração
de um plano de melhorias. Os resultados devem ser socializados,
de  forma  que  legitime,  por  meio  de  atitudes  transparentes,  o
processo como um todo.(Carbonari, 2005)

Partindo destes pressupostos,  a diretoria da Faculdade de Pará de Minas compôs a

Comissão Própria de Avaliação da IES,  entre os membros integrantes de sua comunidade

acadêmica, comprometidos com a qualidade institucional e a melhoria da aprendizagem e,
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ainda,  com três  membros  da sociedade  civil  organizada,  sendo estes  cidadão  atuantes  na

sociedade,  de  alto  nível  cultural  e  comprometidos  com a  educação  superior  regional.  A

FAPAM buscou, para representantes da sociedade civil, pessoas idôneas, conhecedoras das

políticas do ensino superior e, ao mesmo tempo, comprometidas com a qualidade educacional

e interessadas em participar da ampliação de oportunidades de ensino superior para os jovens

brasileiros.

Com sua equipe devidamente formada, a CPA/FAPAM passou a estudar a Lei 10.861,

que  instituiu  o  Sistema  Nacional  de  Avaliação  da  Educação  Superior  –  SINAES;  os

documentos elaborados pela Comissão Nacional de Avaliação do Ensino superior – CONAES

- publicados pelo MEC, contendo as novas propostas para a realização da auto-avaliação das

IES  (Diretrizes  para  a  Avaliação  das  Instituições  de  Ensino  Superior,  Roteiro  de  Auto-

avaliação Institucional 2004) e, ainda, documentos via internet, livros, revistas e artigos sobre

a avaliação de instituições de ensino superior.

A partir daí, sempre atenta às dez dimensões previstas na lei, para o desenvolvimento

da auto-avaliação, e observando a realidade de sua instituição, a equipe da CPA/FAPAM,

elaborou o projeto de avaliação da instituição, estruturou sua metodologia de trabalho, dentro

de técnicas que bem conduzissem todo o processo, levando em conta as especificidades da

IES.

Como primeira parte do projeto, foi realizada uma intensa etapa de sensibilização da

comunidade acadêmica (corpo discente, docente e técnico-administrativo), através de artigos

esclarecedores, publicados nos jornais e informativos da instituição, distribuição de folderes e

folhetos informativos sobre as novas propostas de avaliação. A parte mais importante desta

etapa de conscientização foram os seminários realizados pela CPA/FAPAM, para todos os

cursos  da instituição,  onde foi  possível  esclarecer  dúvidas,  preparar  a  comunidade para  a

aplicação dos instrumentos avaliativos e, ainda, contribuir para a formação de uma cultura de

avaliação, que está sendo conduzida dentro da IES, em seu cotidiano acadêmico.

A comissão de avaliação da instituição divulgou também para a sociedade externa,bem

como para os membros da mantenedora da instituição, todos os passos do processo. Foram

enviadas,  para  autoridades  regionais,  empresas,  escolas,  diversas  associações  e  alunos

egressos  correspondência  contendo  artigos,  folderes,  folhetos  sobre  o  projeto  de  auto-

avaliação institucional da FAPAM.

Dando continuidade ao processo, a equipe reuniu-se diversas vezes para a construção
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dos instrumentos avaliativos que seriam aplicados à comunidade acadêmica. Como primeiros

instrumentos, foram construídos questionários constituídos de duas partes. A primeira para

caracterização  dos  integrantes  do  segmento  avaliado  e  a  segunda  contendo  as  questões

avaliativas  propriamente  ditas.  Foram construídos instrumentos  diferenciados  em algumas

partes, atendendo as características próprias de cada grande área da comunidade acadêmica:

corpo  discente,  docente  e  técnico-administrativo.  Foi  construído,  ainda,  o  questionário

próprio, para que os alunos avaliassem o desempenho docente daquele semestre (1º semestre

de 2005).

Os instrumentos foram aplicados,  para toda a comunidade acadêmica,  durante uma

semana de junho de 2005, por equipes treinadas e coordenadas pelos integrantes da comissão

de avaliação, sendo obtido uma participação de 78,8%, do total de membros da instituição. Os

resultados totais de participação podem ser visualizados na tabela abaixo:

1 – Avaliação da instituição feita pelos alunos

Total de alunos freqüentes e matriculados: 1272

Total de alunos respondentes dos questionários de avaliação: 1003

Participação: 78,8%
Participação por Curso

Cursos Alunos Participantes Participação
Administração 302 239 79%
Ciências Biológicas 171 127 74%
Direito 247 201 81,3%
Enfermagem 45 38 84,4%
Geografia/História 135 108 80,0%
Letras 140 120 85,7%
Matemática 181 128 70,7%
Nutrição 45 42 91,0%

2 – Avaliação feita pelos professores, coordenadores e funcionários
Total Participantes Participação

Professores 93 76 81,7%
Coordenadores 18 18 100%
Funcionários 44 32 72,7

Depois da coleta e apuração dos dados, foi realizada a análise dos resultados obtidos,

etapa  realizada  não  só  pela  equipe  da  comissão  de  avaliação,  mas  também  por  outros

integrantes  da  instituição,  como  coordenadores  pedagógicos  e  de  cursos,  entre  outros,

subdivididos  em grupos  de  trabalho,  que  se  tornaram responsáveis  pelo  corpo  docente  e

discente de cada curso,  coordenadores e setor técnico-administrativo. Participando de uma
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série de reuniões e encontros, os grupos de trabalho realizavam a análise crítica dos conteúdos

apurados,  já  detectando  as  ações  de  excelência  conduzidas  no  cotidiano  acadêmico,  bem

como algumas  necessidades  de  mudanças  de  hábitos.  Os dados apurados  mostraram com

clareza as satisfações, anseios e necessidades apontadas por todos os setores da instituição. 

Os primeiros resultados desta parte da avaliação institucional da Faculdade de Pará de

Minas (aplicação dos questionários à comunidade acadêmica), poderão ser visualizados nas

tabelas e nos gráficos mais importantes, que se encontram anexados a este relatório e que

mostram, dentro da realidade acadêmica, a eficácia do processo utilizado para conhecimento

de idéias e aspirações, em relação à instituição, do contingente humano da IES.

A seguir, a comissão própria de avaliação já sentiu-se em segurança para realizar o

estudo de toda a estrutura acadêmica da instituição, realizando uma análise comparativa de

seus  principais  documentos  (Plano  de  Desenvolvimento  Institucional,  Projeto  Pedagógico

Institucional e Projeto Pedagógico dos Cursos) bem como da estrutura de funcionamento de

cada setor da IES, com a sua realidade acadêmica e eficácia institucional.

Os principais procedimentos utilizados foram:

� Tratamento estatístico dos dados coletados.

� Análise dos dados, das questões abertas e entrevistas.

� Análise crítica e reflexões sobre o diagnóstico

� Elaboração do relatório final. 

Dando continuidade ao processo, a CPA/FAPAM, conseguiu conjugar os resultados de

todos os estudos realizados, dados coletados e observações diretas da realidade institucional,

às  dez  dimensões  previstas  na  lei  que  instituiu  o  SINAES  e  que  estão  condensados  no

desenvolvimento deste relatório. 
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III – DESENVOLVIMENTO

Ao realizar sua avaliação institucional, a Faculdade de Pará de Minas – FAPAM - não

procura  apenas  cumprir  com a  legislação  atual  para  o  ensino  superior.  A  FAPAM quer

engajar-se num sistema de avaliação, através do qual possa ter uma visão clara e profunda da

estrutura  organizacional  que  adota,  questionando-se,  com seriedade  e  bom senso,  se  esta

estrutura está sendo produtiva e positiva, para a formação do seu alunado. Esta IES entende

que os resultados de toda a avaliação institucional devem convergir para uma conquista da

excelência educacional, em todos os cursos e serviços educacionais e sociais que oferece.

Relatamos, neste documento, os principais resultados apurados, depois de aplicados os

instrumentos avaliativos (questionários, análise de documentos, observação direta dos setores

e entrevistas), dos estudos e análises realizados pela grande equipe, constituída para este fim,

e que ficou constituída pelos membros da CPA/FAPAM, coordenadores  pedagógicos e de

cursos,  alguns  docentes  e  profissionais técnico-administrativos.  Relatamos, conjuntamente,

algumas medidas que foram imediatamente adotadas, após serem apontadas pela comunidade

acadêmica, através dos instrumentos avaliativos aplicados. Ressaltamos o apoio incondicional

da diretoria da IES, composta pela diretora e vice-diretor que acompanhou e incentivou todo o

sistema de avaliação implantado pela CPA da instituição. 

Dimensões Institucionais Avaliadas pela Faculdade de Pará de Minas

1 – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional

Através  dos  dados  apurados,  pelos  instrumentos  aplicados  em todos os  setores  da

comunidade acadêmica, pode-se verificar que uma grande parcela da comunidade acadêmica

conhece boa parte do Plano de Desenvolvimento Institucional,  porque tem presenciado as

metas e ações deste plano serem realizadas bem antes das datas previstas, ultrapassando o

desenvolvimento almejado pela instituição. Citamos como exemplo a instalação dos novos

cursos, nutrição e Enfermagem um antigo anseio da população regional, que sofria com a falta

destes profissionais, em seu sistema de saúde e que, agora, poderá contar com a sua atuação,

em  hospitais,  clínicas,  nos  diversos  sistemas  de  atendimento,  etc,  contribuindo  com  a

melhoria da saúde e da qualidade de vida na grande região centro-oeste e centro-sul de Minas.

A missão da Faculdade de Pará de Minas é contribuir  com o desenvolvimento do
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estado  de  Minas,  através  de  uma  educação  superior  de  qualidade  e  de  outros  serviços

educacionais  que  se  fizerem  necessários  para  a  evolução  social  da  região.  A  IES  vem

cumprindo esta missão e, além das graduações que possui, ao longo do ano oferece cursos de

extensão, projetados e ministrados por profissionais da própria instituição, além de outros, em

parceria com empresas, associações e escolas. 

Estes  cursos  têm  representado  uma  melhoria  significativa  no  aperfeiçoamento

profissional de professores, técnicos, empresários, graduandos, enfim, uma melhoria para os

mais diversos profissionalismo grande entorno da FAPAM, composto de vários municípios,

pequenas cidades e povoados.

2 – Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão

Em  todos  os  cursos  oferecidos  pela  IES,  os  conteúdos  dos  programas  de  curso,

ementários, bibliografias e cronogramas são revistos a cada semestre. Assim, vê-se garantida

a contínua atualização curricular e oferecimento de disciplinas pertinentes, que dão qualidade

aos cursos. 

Dentro dos instrumentos avaliativos aplicados ao corpo docente,  mais de 90% dos

professores  respondentes  mostraram  claramente  sua  preocupação  e  responsabilidade  em

atualizar, inovar e conduzir com qualidade a disciplina que lecionam.

O Centro de Extensão da Faculdade de Pará de Minas – CEFAPAM - desenvolve suas

atividades, seguindo duas diretrizes:

1ª) Cursos Extensionistas

Atende os interesses e necessidades de professores, alunos e funcionários da IES, com

cursos  extensionistas  complementares  e  adicionais.  Estes  cursos  são,  também,  abertos  à

sociedade  externa.  Através  do  Centro  de  Extensão  e  em  parceria  com  o  Programa  de

Acompanhamento  ao  Discente,  são  oferecidos  cursos  de  complementação,  reposição  de

disciplinas e de nivelamento, para sanar deficiências que os alunos possuam, em sua história

educacional.  O centro de extensão oferece,  ainda,  ao longo do semestre letivo, simpósios,

seminários, encontros, mesas redondas e palestras, sobre temas de interesse acadêmico e da

população em geral.

Oferece cursos de interesse da população externa ao Campus, próprios da instituição,

projetados  e  ministrados  por  integrantes  da  comunidade  acadêmica.  Oferece  ainda  outros

cursos,  em parceria  com diversos  setores  da  sociedade,  que  utilizam as  dependências  da

instituição para oferecerem seus cursos. 
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2ª) Projetos Sociais

Coordena projetos sociais gratuitos, que oferecem cursos e assistência à comunidades

carentes  da  população,  projetos  estes  desenvolvidos  e  ministrados  por  funcionários,

professores e alunos da IES. Estes cursos têm contribuído para a evolução sócio-educacional

da região,  criando oportunidades  de emprego e renda e novas perspectivas,  em termos de

qualidade de vida das famílias envolvidas.

No setor  de  pesquisa,  a  Faculdade  de  Pará de  Minas  possui  um Departamento  de

Iniciação Científica – o DICFAPAM – que atualmente desenvolve três linhas de pesquisa e

irá iniciar outra,  dentro do curso de Direito,  cujo projeto já foi  aprovado pela direção da

instituição e pelos coordenadores do curso e do departamento, com previsão de início para o

primeiro semestre de 2006.

São estas, as pesquisas de iniciação científica, desenvolvidas pela IES:

1ª) Curso de História – Projeto “Mesopotâmia Mineira” - Linha de pesquisa: História

regional  –  Delimitação  Histórico-geográfica:  centro-oeste  de  Minas  –  Pesquisa  em

andamento.

A pesquisa Mesopotâmia Mineira, conduzida por um grupo de professores, alunos e

egressos do curso de História,  tendo ainda a participação de estudiosos e historiadores da

comunidade externa, está em andamento há quatro anos, tendo feito importantes descobertas

sobre a história de Minas Gerais, na parte da região centro-oeste que se encontra entre os rios

Pará e Paraopeba. Esta pesquisa tem parceria com o Museu e o Fórum de Pará de Minas e de

outras cidades da região, que disponibilizam documentos e locais para a pesquisa, facilitando

o trabalho dos pesquisadores, que tendo estes locais como referências e pontos de partida, tem

conseguido ir até outras fontes documentais importantes. Além destes locais, a pesquisa é

desenvolvida, também, no centro de estudos do curso de História da FAPAM, o CEPEHR –

Centro de Estudos e Pesquisas em História Regional. Os resultados parciais desta pesquisa

têm sido divulgados, publicados e utilizados por universidades, escolas, museus, institutos de

pesquisas histórico-políticos, etc.

2ª)  Curso  de  Ciências  Biológicas –  Pesquisas:  A)  Caracterização  imunológica

preliminar,  inventário  das  comunidades  biológicas  e  produção  primária  fitoplanctônica da

Lagoa da FAPAM e suas nascentes, do Córrego do Geraldo e suas nascentes. B) Gestão e

Manejo dos Recursos  Hídricos nas Microbacias  dos ribeirões  Paciência  e Bom Sucesso –

Linha de Pesquisa: Ecologia aquática – Locais de desenvolvimento da pesquisa: Lagoa da
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FAPAM, Córrego do Geraldo,  Ribeirões Paciência e Bom Sucesso,  localizados dentro do

município de Pará de Minas e laboratórios da FAPAM. Pesquisas em andamento.

Alunos e professores  do Curso de Ciências  Biológicas  desenvolvem uma pesquisa

sobre a qualidade da água da região e a recuperação de águas e de nascentes degradadas. A

parte  deste  estudo  que  já  foi  realizada  demonstrou  a  urgência  e  necessidade  do

desenvolvimento desta pesquisa, não só para o estado, mas para o país. Alguns artigos foram

publicados  na  revista  da  Educação  da  FAPAM,  sendo  utilizados  por  escolas  e  outras

instituições educacionais e ambientais. 

3ª)  Curso  de  Ciências  Biológicas –  Linha  de  pesquisa:  Biologia  Molecular  –

Pesquisa:  Caracterização  do  DNA  plasmidial,  isolado  de  bactérias  resistentes  a

antimicrobianos.  Locais  de  condução  da  pesquisa:  Ribeirão  Paciência  e  laboratórios  da

FAPAM. Pesquisa em andamento.

A  pesquisa  utiliza  uma  abordagem  clássica  em  estudos,  para  a  descoberta  de

antígenos, para se chegar ao objetivo final que é a produção de vacinas contra carrapatos. Esta

pesquisa será de grande importância para o setor pecuário da região,  sendo aguardada por

produtores de leite, gado de corte, enfim por todos os setores pecuaristas das regiões centro-

oeste e centro-sul de Minas.  

Os dados apurados, através da avaliação institucional, perceberam que os respondentes

do curso, envolvidos em tão importante pesquisa, ressentem-se da falta de apoio e patrocínio

dos órgãos públicos,  municipais,  estaduais,  etc,  e centros  de pesquisa do país.  A falta  de

interesse das prefeituras,  o excesso de burocracia para se conseguir  auxílios em pesquisas

sérias e de urgentes  necessidades,  desenvolvidas por faculdades que realizam um trabalho

sério,  de qualidade, com potencial humano elevado, é desanimador.  A única ajuda que os

pesquisadores da FAPAM possuem é da própria instituição, cuja diretoria não mede esforços

e tudo faz para conduzir estes relevantes estudos, pensando no futuro do estado, do país e,

quem sabe,  no  futuro  mundial,  uma  vez  que  soluções  descobertas  podem ser  utilizadas,

disseminadas  e,  unindo-se  ao  saber  científico  de  outros  institutos,  contribuir  para  a

recuperação do planeta e o avanço das descobertas para a saúde humana. A Faculdade de Pará

de  Minas  mantém autonomamente  e  arca  com todos  os  gastos  para  a  condução  de  suas

pesquisas, cujo setor é extremamente oneroso. Como instituição filantrópica, a Faculdade de

Pará de Minas se esforça para conduzir suas pesquisas,  pois conhece  a importância desta

iniciativa, dentro de uma instituição de ensino superior. Organizando seus gastos, e sem se

descuidar de toda a sua estrutura universitária, a instituição direciona toda a verba disponível
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que consegue, para o desenvolvimento dos estudos, que vem conseguindo avançar, em suas

descobertas e propostas de solução, beneficiando toda a região.

4ª) Curso de Direito – Pesquisa: O Governo Municipal e o Exercício da Cidadania,

em Pará de Minas, no período de 1964 a 1981 - Linha de pesquisa: Direito Administrativo –

Áreas  de  estudos:  História  Política  e  História  do  Direito.  Projeto  de  pesquisa  concluído.

Pesquisa  iniciante,  em  fase  de  estudos  preliminares,  de  fundamentação  teórica  e  de

estruturação dos processos metodológicos que serão utilizados pela equipe de estudiosos.

Partindo de um referencial teórico oriundo da História do Direito e da Ciência Política,

este  projeto  tem  como  objetivo  central  analisar  o  papel  representando  pelo  Governo

Municipal da cidade de Pará de Minas, na ampliação ou restrição da cidadania, durante um

período específico da história do Brasil, marcado pelo acirramento da ditadura militar e pelo

início da abertura política (entre 1964 e 1981). Este estudo tomou como fundamento teórico o

conceito  de  cidadania,  desenvolvido  pelo  historiador  e  cientista  político  José  Murilo  de

Carvalho, em seu livro “Cidadania no Brasil: o longo caminho” (4ª edição, Rio de janeiro:

Civilização Brasileira, 2003), que será comparado com outros autores e complementados com

outros estudos sobre o tema.

5ª) Curso de Geografia – Pesquisa: Avicultura Familiar Integrada a Agroindústrias:

um estudo de caso em Pará de Minas e São José da Varginha. Linha de Pesquisa: Geografia

Rural  – Áreas de Estudos:  Geografia  rural,  agropecuária,  administração e economia rural.

Pesquisa concluída. A pesquisa foi realizada por uma professora da instituição que, com ela,

obteve o título de mestre pela UFMG, instituição onde desenvolveu seu curso de Mestrado. A

professora contou com a participação de duas alunas egressas da FAPAM e a observação dos

seus alunos do curso de Geografia da instituição que acompanharam de perto sua pesquisa e

estudos. 

Um dos pontos fortes da economia regional é a avicultura, com os grandes produtores

locais atingindo os setores de exportação de frangos do país. Esta pesquisa, desenvolvida pela

docente da IES, resultou em benefícios para os pequenos granjeiros da região. Através dela

descobriu-se  que  a  integração  dos  pequenos  produtores  com a  agro-indústria  é  benéfica,

contribuindo  positivamente  para  a  qualidade  e  a  negociação  do  produto  final.  O

desenvolvimento desta integração resultará em melhoria nas condições de trabalho, melhoria

econômica e cultural dos pequenos granjeiros.
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Participações e cumprimentos das normas vigentes, nas políticas nacionais do ensino

superior 

Sempre obedecendo as determinações legais e políticas vigentes a FAPAM participou

dos Exames Nacionais de Cursos (antigos provões) e muitos de seus cursos brilharam, como o

curso  de  Letras,  que  conseguiu  conceito  A em dois  anos  consecutivos  (2003 e 2004).  A

instituição tem recebido avaliadores  do MEC, para avaliação  das  condições  de oferta  dos

cursos que oferece, conseguindo, no ano 2000, conceito muito bom para as suas instalações e

estrutura  universitária.  O  curso  de  Direito  da  Faculdade  de  Pará  de  Minas  foi  elaborado

através de um esmerado projeto, e sua autorização para abertura foi aprovada com louvor e

número de vagas em dobro.

3 – Responsabilidade Social da Instituição

A Faculdade  de  Pará  de  Minas  entende  que  sua  maior  responsabilidade  é  com a

evolução  sócio-econômica  do  país,  oferecendo  cursos  superiores  qualificados  e  outros

serviços  educacionais,  necessários  a  esta  área  do estado de  Minas  Gerais,  onde a IES se

encontra inserida. A consciência desta responsabilidade encontramos presente na trajetória de

vida  da  instituição,  manifestada  no  comprometimento  e  seriedade  de  professores  e

funcionários, que repassam todos estes valores para o alunado da Faculdade de Pará de Minas.

A instituição conseguiu uma alta adesão da comunidade acadêmica, nos processos de

avaliação institucional, conseguindo uma participação de quase 80% (78,8%). Isto demonstra

um  trabalho  bem  realizado,  por  diretores,  coordenadores,  professores  e  funcionários,  na

medida em que todos os envolvidos cooperaram harmoniosamente, na condução de todo o

processo avaliativo.

A participação voluntária da comunidade acadêmica da FAPAM nesta auto-avaliação

institucional, demonstrando um alto índice, se comparado a muitas outras IES, já demonstra

uma grande responsabilidade social de seu corpo acadêmico, que compreendeu e assumiu seu

dever para com a sociedade brasileira.

A Faculdade  de  Pará  de  Minas  desenvolve  atividades  institucionais,  em constante

interação com a população regional. Dentro de seu Centro de Extensão, conduz cursos sociais

gratuitos para a comunidade externa, atendendo, em grande escala a crianças, adolescentes,

jovens e, em menor escala, a adultos e pessoas da terceira idade. O número de atendimentos

vem crescendo a cada ano e tem contribuído com a evolução social do estado, aumentando a

empregabilidade  de  adolescentes  e  jovens  e  contribuindo  para  a  inclusão  tecnológica  de
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adultos e idosos, aumentando suas chances de aperfeiçoamento em suas funções profissionais

e em sua qualidade de vida.

Dentro  destes  cursos,  podemos  citar  os  cursos  de  informática,  ministrados  nos

laboratórios  da  instituição,  através  do  projeto  Infacto  –  Informática  FAPAM  para  o

Crescimento de Todos que, só em 2005, capacitou 320 pessoas, de todas as faixas etárias.

O curso gratuito de Inglês, ministrado dentro do Laboratório de Estudos Lingüísticos,

através do projeto ELIIS – Ensino da Língua Inglesa e Integração Social, capacitou, em 2005,

312 alunos, entre adolescentes e jovens. 

Ao longo destes cinco anos de atuação, os dois projetos (Infacto e ELIIS) beneficiaram

duas mi e duzentas pessoas, a maioria crianças, adolescentes e jovens, da sociedade externa.

Através do projeto Lápis – Laboratório de Aprendizagem e Interação Social, alunos e

professores  da  Instituição  ministram  aulas  de  reforço  para  crianças  e  adolescentes  com

dificuldades  de  aprendizagem,  alunos de  escolas  públicas  e  outras  instituições  da  cidade.

Durante os anos de 2004 e 2005, o projeto Lápis atendeu alunos de uma escola salesiana, que

mantém uma instituição  para  adolescentes  carentes,  que  não  puderam estudar  no período

normal,  durante  sua  infância.  Os  jovens  vêm  ao  Campus  e  recebem  aulas  dentro  dos

laboratórios de Matemática, Línguas e Biologia, além de maneiras corretas de comportamento

e de convívio social, participando do saudável ambiente universitário que a FAPAM possui.

Em 2004 e 2005, o projeto Lápis beneficiou 150 adolescentes (90, em 2004 e 60 em 2005).

A tabela  abaixo  mostra  a  evolução  dos  projetos  sociais  da  Faculdade  de  Pará  de

Minas, no ano de 2005.

ANO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
BOLSAS FAPAM 0 0 59 127 95 313 385 533 554

CURSO DE INGLÊS 0 0 0 0 0 125 257 332 425

CURSO DE INFORMÁTICA 0 0 0 0 45 257 265 288 452

TOTAL DE DOAÇÕES 0 0 59 127 140 695 907 1153 1431

ANO 2003 2004 2005
PROJETO LAPIS 47 90 150

MONITORES 17 8 5

ESTAGIARISTAS 6 14 16

CURSINHO DE PORTUGUÊS 43

Muitos outros trabalhos, cursos e projetos de evolução social são desenvolvidos pela
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Faculdade de Pará de Minas, como o Aprender na FAPAM, Conheça a FAPAM, FAPAM de

Portas  Abertas,  etc,  que  favorecem o  desenvolvimento  das  finalidades  da  IES,  mantendo

vínculos de seus professores e alunos com a sociedade externa, favorecendo o crescimento

humanitário e social do corpo acadêmico da instituição e desenvolvendo, dentro deles, o senso

de responsabilidade social para com o seu país.

A Faculdade  de Pará  de  Minas  mantém uma contínua  assistência  aos  seus  alunos

portadores de necessidades especiais que recebem assistência diferenciada, para que possam

desenvolver seus estudos com o conforto que lhes é necessário. Essa assistência é feita através

dos  professores,  profissionais  técnico-administrativos,  estrutura  física  adequada  (rampas,

portas e banheiros adaptados para os portadores, carteiras apropriadas, acessos especiais aos

laboratórios, biblioteca e demais dependências). 

Dentro dos vários cursos da FAPAM, seus alunos e professores unem-se em torno de

realizações e projetos que visam o desenvolvimento humano e pessoal da sociedade e que tem

feito  diferença  para  a  melhoria  de  vida  da  região.  Para  ilustrar,  vamos  citar  alguns  dos

principais trabalhos criados e desenvolvidos, em alguns cursos:

Curso de Administração: 

1. Empresa  Júnior  FAPAM-  Através  da  Empresa  Júnior,  os  alunos  do  Curso  de

Administração prestam serviços de orientações e consultoria a pequenas empresas da

região. Realiza também outros projetos de assistência social a setores carentes, como a

parceria com a Ascamp – Associação de Catadores de Material Reciclável e Papel. Os

alunos prestaram orientações aos associados e conseguiram a doação de maquinário e

computadores,  melhorando  as  condições  de  trabalho  deste  importante  setor,  na

qualidade ambiental do município. Em parceria com o Senai, alunos e professores do

Curso  de  Administração  coordenaram  um  curso  de  prespontadores  de  calçados,

contribuindo  para  a  qualificação  profissional  de  jovens  trabalhadores  do  setor

calçadista.

2. Doação  de  Sangue  –  Programa  “Quem  Precisa  não  Pode  Esperar”  -  Atentos  aos

problemas regionais  e sensibilizados com a falta de reserva de sangue do hospital

Nossa Senhora da Conceição, localizado em Pará de Minas, mas que atende a grande

parcela  da  população  regional,  o  curso  de  Administração  da  FAPAM,  com  a

participação  de  todos  os  outros  cursos  criou  este  programa.  Em  parceria  com  o

Hemominas, de Divinópolis, alunos e professores da FAPAM e alguns funcionários
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do hospital vêm realizando , ao longo do ano, coletas de sangue, para a reserva do

banco de sangue do hospital.  A coleta de setembro de 2005 aconteceu no campus

FAPAM e 182 bolsas de sangue foram coletadas, somente em um dia. 

Curso de Direito: 

Juizado de Conciliação – Em 2004, alunos e professores do curso de Direito,  em

parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais desenvolveram este projeto, que

consistia em mediar e tentar resolver pequenos atritos entre moradores, dos bairros

carentes da cidade. Este projeto contou com a participação de uma juíza do Forum

da  cidade  de  Pará  de  Minas  e  com a  coordenação  do  coordenador  do  curso  de

Direito  da  FAPAM.  A  instituição  reservou  salas  de  encontro,  onde  alunos  e

professores  recebiam e,  através  de  diálogos  e  acordo  com as  partes  envolvidas,

resolviam  pequenos  problemas,  evitando-se  a  necessidade  de  enviá-los  para  os

procedimentos judiciais forenses. Este trabalho contribuía com a justiça pública e, ao

mesmo tempo, com a população de baixa renda. 

Projeto de Intervenção Social – Em parceria com o Fórum local, o curso de Direito

da FAPAM presta assistência aos adolescentes infratores e faz acompanhamento de

penas  alternativas,  trabalhando a  reintegração social  e  a  elevação  da auto-estima

deste grupo social. Coordenado por uma aluna de Direito, que é também psicóloga, e

supervisionado pelos professores do curso, o projeto contribui com a reintegração

social de adolescentes em situação de risco.

Curso de Ciências Biológicas:

1. Avaliação do Desenvolvimento de Aves, em relação à produção de amônia. Áreas de

estudos:  Bioquímica e Fisiologia.  A cidade de Pará de Minas  é um grande centro

produtor  de  frangos  e  sua  avicultura  destaca-se  nacionalmente.  Utilizando  as

Organizações  Francap  e  a  Fazenda  Milene,  da  Granja  Azul  e  Branco,  grandes

produtores de frango na região, para a sua área de pesquisa, aluno e professores da

FAPAM têm desenvolvido estudos, cujo objetivo é a redução de amônia, no ciclo de

produção de aves, o que elevará enormemente a qualidade da carne de aves criadas em

granjas.

2. Conservação e manejo de Aratinga leucophthalmus, em Dores de Guanhães. Áreas de

estudos: Botânica e Zoologia. Em parceria com a Prefeitura Municipal da cidade de

Dores de Guanhães, o curso de Ciências Biológicas desenvolve o projeto Cocotas e
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Cidade Jardim. Com o crescente nível  de ameaças  sobre os ecossistemas surgiu a

necessidade  de  ações  rápidas  e  efetivas  para  a  preservação  dos  recursos  naturais

brasileiros.  Através  deste  projeto,  uma  equipe  de  pesquisadores  da  FAPAM  cria

estratégias para a proteção da diversidade biológica mineira, com formas de se evitar o

tráfico de animais, a morte dos filhotes e a reintrodução das espécies em seus habitats

naturais. Este projeto está em fase de conscientização e esclarecimento da população

de Dores de Guanhães, sobre os cuidados com o meio ambiente, monitoramento das

espécies e recuperação dos habitats naturais, que permitirão a conservação da espécie

estudada e o equilíbrio conjunto da avifauna local.

Curso de Letras:

O curso de Letras  da Faculdade  de Pará de Minas desenvolve concursos  literários

anuais,  nas modalidades crônicas e poesias,  o “Prêmio FAPAM de Literatura”,  que já foi

realizado durante seis anos.  Este concurso é aberto à participação dos alunos de todos os

cursos e são premiados os três melhores trabalhos, em cada categoria. Os objetivos do projeto

são o cultivo da língua nacional, incentivo à produção de textos e à criação artística e cultural.

Os  alunos  premiados  recebem  prêmios  de  valor  cultural  (troféus  e  livros  de  escritores

consagrados) e, ainda, descontos no valor da mensalidade, do mês subseqüente ao resultado

do concurso.

Cursos de Geografia / História:

Tesouros  do  Brasil  -  Uma  equipe  de  alunos  dos  cursos  de  Geografia  e  História

participou, nos anos de 2004 e 2005, contando com a ajuda da Faculdade de Pará de Minas,

do Projeto Tesouros do Brasil. Este projeto, realizado pelo Centro de Coordenação da Fiat,

em  parceria  com  a  Unesco  e  o  IPHAN,  tem  como  objetivo  estimular  a  valorização  do

patrimônio  cultural  brasileiro.  Os  universitários  visitam escolas  do  ensino  fundamental  e

médio,  conscientizando  os  alunos  a  participarem  da  luta  pela  preservação  das  riquezas

nacionais,  criando  projetos,  trabalhos  e  diversas  atividades  que  cuidam  do  patrimônio

histórico,  cultural  e natural,  do lugar  onde vivem. Tendo participação ativa no projeto, os

alunos da FAPAM visitaram diversas escolas da região, onde desenvolveram muitos trabalhos

com seus alunos.  Os melhores  trabalhos  participarão  de um concurso,  serão  premiados e

publicados em um livro, de acordo com o regulamento do projeto.

Participação em Congressos:

Durante o ano letivo, a Faculdade de Pará de Minas incentiva seu corpo acadêmico, a
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participar dos principais congressos brasileiros, em suas respectivas áreas de conhecimento.

Somente em 2005, dois mestrandos da instituição participaram de congressos e apresentaram

trabalhos que desenvolveram dentro da IES, em seus cursos e setores de trabalho.

Dentro  do  Congresso  Internacional  “Cotidiano  Educacional  –  Diálogos  sobre

Diálogos, na Faculdade de Educação, da Universidade Federal Fluminense (Niterói, RJ, 8 a

11 de agosto), o profissional da FAPAM apresentou parte de sua pesquisa de mestrado, no

artigo  intitulado “Cotidiano Escolar:  Egressos  da Educação  de Jovens e  Adultos  em uma

Instituição  de  Ensino  Superior”,  tendo  como eixo  temático  “Preconceitos,  Estereótipos  e

Resistências”. 

O coordenador do Curso de História apresentou uma parte de sua tese de doutorado,

no XXIII Simpósio Nacional de História, realizado pela Universidade Estadual de Londrina,

de 17 a 22 de julho. O tema apresentado  “Direito  e  Abastecimento Alimentar  em Minas

Gerais,  no  século  XVIII”,  foi  alocado  dentro  da  área  temática  “Cultura  e  Sociedade  na

América Portuguesa”.

Preservação do patrimônio histórico-cultural:

Além da  pesquisa desenvolvida pelo curso de História,  a  Mesopotâmia Mineira e,

ainda, a participação do curso no Projeto Tesouros do Brasil, a própria instituição, Faculdade

de  Pará  de  Minas,  foi  responsável  pela  preservação  de  um  dos  poucos  e  importantes

patrimônios históricos do município. Uma parte de seu campus é composta por três prédios,

tombados pelo patrimônio histórico municipal. Estes prédios encontravam-se em ruínas e, se

não fosse a intervenção da FAPAM, provavelmente acabariam sem condições de utilização

humana e, em pouco tempo, totalmente destruídos. A Faculdade de Pará de Minas restaurou

todo o patrimônio,  mantendo suas características  originais  e  vem conservando toda a sua

estrutura, que é utilizado, não só pela comunidade acadêmica FAPAM, mas pela sociedade de

toda a região, que se beneficia de suas dependências, como o auditório e capela, para os mais

diversos eventos culturais e comemorações.

Estudiosos  da  região  se  ressentem  com  a  falta  de  preservação  dos  prédios  e

monumentos e, através de estudos recentes, descobriu-se que Pará de Minas têm apenas 16

casarões,  que  devem ser  conservados,  para  que  o  município  não  perca  sua  identidade  e

conserve um pouco de sua história. A Faculdade de Pará de Minas orgulha-se em contribuir

nessa  luta,  pelo  que  já  fez  e  continua  fazendo,  em  prol  da  preservação  do  patrimônio

histórico-cultural da cidade.
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Através  do apoio dos órgãos  gestores  da instituição,  a  FAPAM tem incentivado a

produção do conhecimento, bem como sua divulgação e utilização, por setores da sociedade

que deles necessitem. Os grupos de estudos e pesquisas da IES têm aumentado a cada ano,

com temas vinculados ao desenvolvimento regional e do país.

Através  do  seu  Departamento  de  Iniciação  Científica,  os  gestores  da  instituição

mantém todos estes  projetos  e  estudos,  contribuindo na formação  de pesquisadores,  entre

docentes e discentes. Dessa forma, muitos egressos da Faculdade de Pará de Minas têm sido

aproveitados  em grandes  institutos  e  universidades,  para  darem continuidade  aos  estudos

iniciados na FAPAM.

A Faculdade de Pará de Minas criou um sistema de bolsas que tem sido modelo para

outras instituições, que solicitam orientações sobre o sistema criado pela FAPAM. Através de

uma equipe, composta de representantes docentes, discentes e de funcionários da FAPAM e

ainda  de  representantes  da  mantenedora  e  da  sociedade  civil,  foi  constituída  a  Comissão

Permanente de Avaliação e Acompanhamento de Bolsas para Alunos Carentes da FAPAM.

Esta comissão foi organizada de forma a participar de todo o processo, deste o recebimento de

pedidos, até os trabalhos de sindicância e avaliação, para recebimento dos benefícios. Cerca

da metade do alunado da instituição recebe algum tipo de benefício, em forma de bolsa de

estudos, integrais e parciais, variando de 10 a 100% de descontos nas mensalidades.

 Além das bolsas de estudo, a FAPAM desenvolve os sistemas de bolsas de trabalho e

estágios,  permutando  bolsas  de  estudos  integrais,  que  auxiliam o  aluno  desempregado  a

prosseguirem seus estudos. Estas modalidades têm proporcionado a permanência de dezenas

de alunos em seus cursos, garantindo a sua formação em nível superior. Alguns deles, depois

de formados,  são aproveitados pela instituição e admitidos como funcionários,  docentes  e

pesquisadores.

Através  de  todas  essas  atividades,  a  Faculdade  de  Pará  de  Minas  presta  sua

contribuição ao desenvolvimento sócio-econômico, educacional e cultural de toda a região,

contribui  com a defesa  do meio ambiente,  do patrimônio histórico e cultural,  incentiva a

produção científica e artística de sua comunidade acadêmica e de outros núcleos da sociedade

externa.

4 – Comunicação com a sociedade

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
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institucionais, entendendo que esta divulgação gera crescimento e credibilidade para a IES e

seus cursos, além de ser mais uma forma de prestar contas, à sociedade interna e externa ao

campus, do trabalho conduzido pela instituição.

Ao longo do ano, a FAPAM mantém constante contato com os meios de comunicação

da região  (jornais,  rádios  e  canais  de televisão)  divulgando  seus  eventos,  suas  atividades

educacionais e divulgando, amplamente e com antecedência, seus processos seletivos, dando

oportunidade de ingresso, na instituição, para a população de toda a região.

Além de  utilizar-se  dos  meios  de  comunicação  regionais,  a  Faculdade  de  Pará de

Minas  possui  dois  jornais,  com  periodicidade  bimensal  e  circulação  interna  e  externa,

abrangendo  uma  distribuição  regional  para  escolas,  órgãos  públicos  e  governamentais,

empresas, diversas instituições e, ainda, para 125 instituições de ensino superior de todo o

país, entre faculdades isoladas, centros universitários e universidades. O JOFAPAM – Jornal

da FAPAM circula há sete anos e divulga as principais notícias do cotidiano escolar, eventos

institucionais, além de artigos,  contendo parcelas de estudos conduzidos por professores  e

alunos. O Informativo FAPAM circula desde 2002, tem caráter publicitário e informa sobre as

obras, cursos e serviços educacionais oferecidos durante o semestre.

Em 2005, a Faculdade de Pará de Minas iniciou a circulação de mais um periódico, o

“Ação Social FAPAM”, que divulga os projetos e ações sociais da instituição e será publicado

anualmente. O primeiro número circulou em outubro / novembro de 2005.

Por ocasião de ingresso na instituição, os calouros recebem um Guia Acadêmico, com

todas  as  informações  institucionais  necessárias  ao  seu  melhor  conforto  e  adaptação  no

cotidiano do ensino superior. Este manual encontra-se disponibilizado no site institucional,

para todos os alunos e professores da IES.

Para a divulgação do conhecimento que produz, a Faculdade de Pará de Minas edita

duas revistas anuais.  A FAPAM EM REVISTA é uma publicação da área da educação e

atende  os  cursos  de  licenciatura  (Geografia  /  História,  Letras,  Matemática  e  Ciências

Biológicas) e ainda o curso de Administração de Empresas. A FAPAM EM REVISTA, com

registro no ISSN nº 1676-8964, publicou, em 2005, seu quarto volume e mantém intercâmbio

cultural com 125 instituições de ensino superior. 

O curso de Direito publicou a primeira edição de sua revista, ÁGORA, ISSN 1807-

2232,  em  2005,  com  excelentes  estudos  da  área  jurídica,  sendo  elogiada  por  várias

autoridades da área, por tratar-se de um curso novo, que ainda não formou a sua primeira
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turma e já apresentando e divulgando sua produção acadêmica.

As principais informações sobre a instituição, como um todo, estão disponibilizadas

nas páginas do seu site,  www.fapam.edu.br e, dentro de todos os setores da instituição, os

computadores são conectados à rede internet. Todos os departamentos, coordenações e setores

possuem E-mails próprios e rede de telefonia, interna e externa, à disposição dos profissionais

da IES.

A instituição possui um serviço de ouvidoria, em seu site, via E-mail, através do qual

qualquer integrante da comunidade acadêmica e, ainda, cidadãos da sociedade externa podem

se comunicar  diretamente  com a diretoria,  agilizando serviços,  informações  e  tomadas de

decisões para maior conforto dos acadêmicos e maiores informações da sociedade externa.

Uma queixa recorrente, notificada pela equipe da CPA/FAPAM e demais auxiliares da

auto-avaliação da instituição, partiu dos respondentes do setor técnico-administrativo,  que,

apesar de todo o sistema de comunicação utilizado pela IES, e aqui já descritos, se ressentiram

da falta de informações sobre acontecimentos do dia a dia acadêmico, que, segundo eles não

estão sendo repassadas em tempo hábil.

Os analistas da estrutura organizacional da IES descobriram que esta deficiência tem

seu lado positivo, pois ela nasceu devido ao crescimento acelerado da instituição nos últimos

anos,  que triplicou  os  cursos  oferecidos.  Os setores  de trabalho também cresceram e um

sistema  instituído,  de  comunicações  entre  setores,  tornou-se  necessidade,  dentro  de  seu

campus. Além das informações cotidianas serem colocadas em murais próximos a cada curso

e  setor,  foram  disponibilizados,  através  do  setor  de  comunicação  e  da  coordenadoria  de

serviços  gerais,  funcionários  específicos,  responsáveis  em  distribuir  informações,

memorandos e correspondências diversas, para todos os funcionários da IES.

Acompanhando os atuais alcances das tecnologias de informação e comunicação, a

instituição tem mantido constante contato com a sociedade interna e externa ao campus. Para

melhor equipar-se, a FAPAM possui uma central de telefonia, e um Centro de Processamento

de Dados, coordenados por técnicos, especialistas na área, que estão sempre atentos ao bom

funcionamento  dos  laboratórios  de  informática,  dos  computadores  e  seus  sistemas  de

comunicação. 

Na  área  de  comunicação,  outro  ponto  sugerido  pelos  respondentes  da  avaliação

institucional,  de  toda  a  comunidade  acadêmica  (corpo  discente,  docente  e  técnico-

administrativo) foi que a IES amplie a divulgação da instituição para pontos mais distantes do
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estado, para a capital mineira e, até mesmo, para outros estados. Muitos dos respondentes,

argumentando sua sugestão, afirmaram que participam de uma instituição qualificada, que se

esforça para conduzir cursos de excelência e que, por tudo isto, não pode ficar escondida, tem

que ser cada vez mais conhecida e utilizada por outros pontos do estado que quiserem cursar

as graduações oferecidas pela FAPAM. Segundo participantes da auto-avaliação, os avanços

dos  atuais  meios  de  transportes,  as  facilidades  de  boas  condições  de  moradia,  o  clima

agradável e a qualidade de vida do município de Pará de Minas, oferecem perfeitas condições

para  que  a  Faculdade  de  Pará  de  Minas  receba  novos  alunos,  de  diversificadas  regiões,

contribuindo com o aumento do índice de universitários brasileiros.

A  sugestão  dos  avaliadores  internos  da  FAPAM,  neste  setor,  vem  demonstrar  a

satisfação de alunos e professores, em fazer parte de uma instituição séria, bem organizada e

comprometida com a qualidade dos cursos que oferece, sendo capazes de indicar a IES para

futuros candidatos aos seus cursos.

Esta ampliação da divulgação da IES já vem acontecendo e, nos últimos vestibulares,

esta divulgação avançou para regiões e cidades mais distantes, como as cidades que fazem

parte da grande BH e outras áreas, em todas as direções do grande entorno da instituição.

5 – Políticas de Carreira do Corpo Docente e do Corpo Técnico-administrativo

A  Faculdade  de  Pará  de  Minas  organizou  uma  equipe  de  trabalho,  composta  de

especialistas contábeis, coordenadores e pela sua diretoria, que estruturou e mantém seu Plano

de Cargos e Salários, para os profissionais docentes e profissionais técnicos-administrativos e,

ainda, o Programa de Apoio ao Docente, o PROAD, através do qual são concedidas auxílios

para capacitação docente e Técnico-administrativo, em cursos de pós-graduação lato e stricto

sensu,  cursos  de aperfeiçoamentos,  participação  em congressos,  conferências  e  simpósios,

financiamentos de viagens para realização de estudos e pesquisas, em áreas de estudos de

todos os cursos. 

O Plano de Cargos e Salários, em conjunto com o PROAD, contribui para a ascensão

acadêmica,  incentivando  os  profissionais  da  instituição  a  buscarem  atualizações  e

aperfeiçoamentos, contatos e visitas a universidades e institutos de pesquisa.

Através do PROAD, somente em 2005, a Faculdade de Pará de Minas concedeu bolsas

parciais  para 14 mestrandos,  6 pós-graduandos,  em cursos  de especialização lato-sensu, 9

graduações (para funcionários técnico-administrativos da IES), financiou duas participações

em  congressos  e  cerca  de  9  cursos  extensionistas,  para  aperfeiçoamento  de  docentes  e
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funcionários.  Além  da  ajuda  financeira,  a  FAPAM  beneficia  seus  profissionais  com

adequação de horários,  para que eles possam participar de seus cursos e desenvolver seus

estudos.

A  instituição  mantém,  em  sua  comunidade  acadêmica,  o  percentual  de  docentes

mestres  e  doutores  exigidos  pelo  Ministério  da  Educação,  possuindo  docentes  e

coordenadores, em regime de  dedicação parcial, devidamente contratados, para 40, 36 e 20

horas semanais.

Os  docentes  que  desenvolvem  projetos  e  pesquisas  de  iniciação  científica  na

instituição contam com ajuda de alunos, mantidos em dedicação parcial, através do programa

de bolsas de trabalho e estágios, já mencionados nesse relatório.

Em todos os seus setores técnico-administrativos, a Faculdade mantém profissionais

graduados,  especialistas  nos  setores,  que  desenvolvem  seu  trabalho  com  eficiência  e

profissionalismo.  Muitos  profissionais,  dos  diversos  setores  participam  de  cursos  de

especialização e aperfeiçoamento, em suas áreas de atuação.

Os  professores  passam  por  avaliações  anuais,  de  seu  desempenho  docente,  sendo

orientados pela coordenadoria pedagógica da IES, sobre possíveis necessidades de mudanças

ou atualização de seus programas, disciplinas, projetos e postura docente.

A Faculdade de Pará de Minas disponibiliza cursos e eventos diversos para os seus

funcionários,  dentro  das  diversas  funções  que  exercem,  contribuindo  com  seu

aperfeiçoamento profissional e constante atualização. 

Os instrumentos avaliativos detectaram, em uma pequena parcela do corpo técnico-

administrativo, falta de interesse em participar das oportunidades de aperfeiçoamento, que a

instituição  oferece.  Mesmo tratando-se  de  uma  pequena  minoria,  a  equipe  CPA/FAPAM

achou por bem registrar, uma vez que a função da avaliação institucional é visualizar com

clareza, dentro da realidade acadêmica, as potencialidades da IES, a pertinência de suas ações,

mas também suas dificuldades e falhas, para buscar soluções e resolvê-las, qualificando-se

cada vez mais, na sua função de oferecer serviços educacionais de excelência, que constitui o

objetivo central da instituição.

A Faculdade  de Pará  de Minas  tem tomado medidas  para  conscientizar  seu corpo

técnico-administrativo,  quanto a necessidade do aperfeiçoamento profissional,  de cada um

deles, para a melhoria no desempenho de suas funções e em suas relações de trabalho. Estas

medidas envolvem uma sensibilização, no sentido de estarem atentos e não desperdiçarem as
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oportunidades de aperfeiçoamentos e cursos que acontecem, ao longo do ano.

A atual diretoria tem sugerido, constantemente, a todo o corpo acadêmico da IES, a

busca  contínua  de  aperfeiçoamento  profissional,  esclarecendo  que  esta  melhoria  não  é

positiva só para a instituição, mas para a evolução pessoal e profissional de cada cidadão.

6 – Organização, gestão e representatividade da IES

A Faculdade de Pará de Minas constitui-se em uma instituição formada de faculdades

isoladas, com cursos de Licenciatura, integrados no Instituto Superior de Educação e cursos

de Bacharelado, em diversas áreas das ciências humanas e biológicas.

O organograma da IES foi construído de acordo com as especificidades da instituição,

para garantir eficiência e agilidade nas tomadas de decisões e trâmites pertinentes à educação

superior.

Este organograma é formado de dois Conselhos: o Conselho Superior de Educação e o

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

O Conselho Superior  de Educação é o  órgão  máximo da IES e fazem parte  deste

Conselho: a diretoria (diretora e vice-diretor) que, dentro deste órgão assumem a função de

presidente  e  vice-presidente;  um  representante  da  mantenedora,  representantes  do  corpo

docente  de  todos  os  cursos,  um  representante  do  corpo  discente,  um  representante  dos

coordenadores, e um representante do corpo técnico-administrativo. O Conselho Superior da

Faculdade de Pará de Minas é responsável pelos processos decisórios, em todas as questões

acadêmicas  de  maior  importância  na  IES.  O conselho Superior  de  Educação  da  FAPAM

reúne-se, ordinariamente, no início e no final de cada semestre letivo e extraordinariamente

sempre que necessário.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é formado pela diretoria da instituição,

representantes  docentes  e  discentes,  coordenadores  de  cursos,  representantes  docentes  e

discentes de todos os cursos e, ainda, um representante do corpo técnico-administrativo. Este

conselho zela pelo setor  pedagógico,  condicionando sua existência ao bom andamento de

todos os cursos, qual seja, a eficiência didático-pedagógica,  da razão de ser da instituição:

seus  cursos  de  graduação.  Este  Conselho  participa  de  decisões  em  torno  de  mudanças

curriculares, novas determinações do Ministério da Educação e outros órgãos de sustentação

do ensino superior,  e, ainda, novos fatos que surgem no cotidiano acadêmico das salas de

aula. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão reúne-se, ordinariamente, de dois em dois

meses e, extraodinariamente, sempre que se faz necessário.
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A gestão máxima e central  da IES encontra-se a  cargo  da diretoria,  composta por

diretora e vice-diretor, que representam a Faculdade de Pará de Minas frente a comunidade

interna e externa, sendo responsáveis, em última instância, pelas decisões e trâmites legais,

educacionais e acadêmicos da instituição.

A diretoria  da Faculdade de Pará de Minas conduz uma gestão participativa,  onde

todos os segmentos da IES estão presentes nos dois Conselhos e tomam parte nas tomadas de

decisões que envolvem a vida acadêmica, em todos os seus aspectos.

A organização  administrativa da Faculdade de Pará de Minas tem apresentado um

trabalho bem estruturado e eficiente, atendendo com presteza todos os integrantes da IES e

demais  cidadãos  da  sociedade,  que  necessitem  da  instituição.  Os  maiores  departamentos

administrativos da IES ficaram assim organizados: diretoria, secretaria geral,  departamento

financeiro,  coordenação  pedagógica  (que  se  subdivide  em  diversos  setores),  biblioteca,

assessoria administrativa e de comunicação, assessoria de assistência social.

A organização  e  infra-estrutura  da  Faculdade  de  Pará  de  Minas  têm sido  alvo  de

elogios dos avaliadores que visitam a instituição e de outros tantos visitantes, da sociedade

regional, dentre  eles, autoridades municipais e estaduais.

As  equipes,  que  trabalharam  na  análise  crítica  dos  resultados  colhidos,  puderam

constatar  que  a  maioria  da  comunidade  acadêmica  tem  consciência  do  grande

desenvolvimento conseguido pela IES, nestes últimos anos, e desenvolvimento com qualidade

e seriedade,  o que é de fundamental  importância em educação,  notadamente na educação

superior.

É fator  determinante,  para  o  avanço  do país,  a  formação  de profissionais  liberais,

bacharéis e tecnólogos, capacitados para agir com ética no mundo atual.

No  que  concerne  especificamente  aos  cursos  de  licenciatura,  analisando  com

profundidade a questão da educação brasileira,  pode-se afirmar que se o país tiver cursos

superiores  qualificados,  terá  uma  educação  básica  também  qualificada,  pelo  teor  dos

profissionais que as instituições de ensino superior entregarão às escolas. 

 Consciente  disso,  a  atual  diretoria  da  IES  optou  por  uma  gestão  e  um ritmo de

trabalho que, atenta ao cotidiano acadêmico, não se descuida das exigências necessárias para a

qualificação dos cursos e serviços educacionais que a instituição oferece.

Os setores, corpo docente, discente e técnico-administrativo, que participaram da auto-

avaliação,  em  sua  maioria,  afirmaram,  como  testemunhas  oculares,  que  a  atual  direção
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dedicou-se  de  corpo  e  alma,  não  medindo  esforços  para  atingir  o  alto  índice  de

desenvolvimento alcançado pela IES, nos últimos anos.

7 – Infra-estrutura física

7.1 – O Campus FAPAM – localização, acesso e funcionamento 

A localização privilegiada do Campus da Faculdade de Pará de Minas, conjugando

tranqüilidade, reservas naturais e fácil acesso, proporciona ambientes ideais para a condução

de estudos aprofundados e práticas laboratoriais, em todos os cursos da IES. Situada a apenas

75  quilômetros  da capital  do  estado,  ligando-se a  ela  pela  BR-262,  o  município  onde se

encontra a instituição possui clima agradável, ar puro e abundância de água, garantindo uma

qualidade de vida superior para os seus habitantes (segundo dados do IBGE, Pará de Minas

ficou em 5º lugar, no estado, em qualidade de vida). Situada num bairro tranqüilo, com ampla

área de diversificada vegetação, cercada de água em abundância (existe uma lagoa e nascentes

de água dentro do próprio campus, ainda é contornada por um ribeirão, que se tornou local de

estudos para os alunos das áreas biológicas e da saúde). A Faculdade de Pará de Minas tem

ainda  o  privilégio  de  estar  próxima  aos  principais  serviços  do  centro  urbano  da  cidade,

próxima da rodoviária,  do aeroporto municipal e das principais  saídas do município,  com

acesso fácil para as Rodovias Federais BR-381 e BR-262.

A Faculdade de Pará de Minas, através de seus diretores, conselhos e coordenadores,

está  sempre  atenta  para  realizar  inovações  que  contribuam  com  a  modernidade  de  sua

estrutura universitária e com a qualidade de todos os seus cursos. Seu campus possui uma área

total de 11.202 metros quadrados, com os mais variados espaços, inerentes a uma instituição

de ensino superior, amplo estacionamento, totalmente sinalizado, em grande parte arborizado,

rodeado  de  bem cuidados  jardins,  construídos  através  de  projetos  paisagísticos,  tudo isto

contribuindo para o bem-estar, a tranqüilidade e a saúde dos acadêmicos, e proporcionando-

lhes grande conforto ambiental.

O  cotidiano  de  uma  instituição  de  ensino  superior  vai  além  das  salas  de  aulas.

Consciente  disto,  a  Faculdade  de  Pará  de  Minas  oferece,  aos  seus  alunos,  professores  e

funcionários,  áreas  de  convivência  diversas,  espaços  para  exposições  e  comemorações

variadas,  dois confortáveis auditórios, com 200 lugares e acústica perfeita,  uma agradável

lanchonete  rodeada  de uma ampla  praça  de  alimentação,  descanso  e  lazer,  sendo o  local

preferido  dos  alunos  da  instituição,  para  seus  momentos  de  descontração  e  amigáveis

encontros informais.
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O campus possui uma entrada central, anexa ao prédio principal, de três andares, onde

funcionam a recepção, a diretoria, secretaria geral e o departamento financeiro. 

Em seu conjunto, a Faculdade de Pará de Minas possui 5 prédios,  sendo 4 de três

andares e um edifício térreo,  onde funciona a biblioteca,  um dos auditórios,  uma igreja e

outras dependências acadêmicas. Este edifício térreo constitui a área tombada pelo patrimônio

histórico municipal, reconstruída e preservada pelos gestores da instituição, conforme já foi

mencionado no presente relatório. 

7.2 – A biblioteca

A nova biblioteca da Faculdade de Pará de Minas foi construída recentemente, numa

área  de  cerca  de  mil  metros  quadrados,  nos  moldes  das  mais  modernas  bibliotecas

universitárias. A biblioteca da FAPAM conta com um acervo de 17.837 volumes, totalmente

voltados para  o  ensino superior.  A sessão de periódicos  conta com 44 publicações,  entre

revistas científicas e especializadas, revistas de conhecimentos gerais, revistas de intercâmbio

com outras IES, jornais e informativos, com periodicidade variada, entre diários, semanários,

publicações mensais, bimensais, semestrais e anuais. Ainda dentro de suas dependências, a

biblioteca  possui  amplas  salas  de  estudos individuais  e  coletivos,  salas  de  recuperação  e

conservação do acervo, sala de catalogação e uma sala de coordenação geral do setor, que é

coordenado por dois profissionais, graduados em Biblioteconomia. A biblioteca possui uma

sala de vídeo e uma vídeoteca com um acervo de 291 fitas de vídeo e Cds educativos, em

assuntos variados, nas áreas de todos os cursos da instituição. 

O acervo da biblioteca da Faculdade de Pará de Minas possui a bibliografia básica de

todos  os  cursos,  em  número  suficiente  para  todas  as  turmas  e,  ainda,  grande  parte  da

bibliografia complementar, sugerida pelos professores. Através das questões levantadas pelos

instrumentos da avaliação institucional e,  ainda,  por entrevistas informais realizadas  pelos

coordenadores do setor, os respondentes mostraram-se satisfeitos com a quantidade, qualidade

e acessibilidade à bibliografia e demais serviços oferecidos pela biblioteca. 

Muitos professores ministram algumas de suas aulas dentro da biblioteca, utilizando-

se dos periódicos, sala de projeção e ensinando, aos seus alunos, os caminhos da pesquisa

bibliográfica e colocando-a como pedra fundamental das pesquisas científicas e experimentos

a serem realizados, como também, de toda a produção do conhecimento atual. 

Entendendo a leitura em sua importância primordial, em qualquer nível da educação, a

direção da IES tem trabalhado com afinco no aumento de um acervo de qualidade para a
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educação superior e adquirido, não apenas as obras obrigatórias e complementares para os

cursos, mas outras obras da atualidade, sugeridas por professores, estudantes e funcionários.   

Dentro da biblioteca, existem 18 computadores, sendo 12 conectados à rede Internet,

onde alunos, professores e funcionários podem realizar suas consultas e estudos virtuais e seis

conectados ao sistema de funcionamento da biblioteca, onde a comunidade acadêmica pode

informar-se  sobre  as  obras  existentes  e  disponíveis  no  acervo.  A  biblioteca  participa  do

sistema de Comut e, docentes e discentes, têm acesso a 9.904 publicações. Participa também

do sistema Bireme, através do qual alunos e professores, dos cursos das áreas biológicas e da

saúde, mantém-se constantemente informados e atualizados, em seus estudos.

A biblioteca da Faculdade de Pará de Minas funciona, ininterruptamente, de 08 às 22

horas e 35 minutos, de segunda a sexta-feira e, aos sábados de 08 às 12 horas. A sugestão

deste horário de funcionamento partiu da própria comunidade acadêmica e foi  implantado

pela direção da instituição. Com os novos horários, sentiu-se um aumento muito grande na

freqüência dos leitores e demais usuários.

Aberta à população estudantil, a biblioteca da FAPAM recebe visitas de alunos, acima

da  oitava  série  da  educação  básica  que,  acompanhado  de  seus  professores,  vêm  fazer

pesquisas bibliográficas, as mais diversas, na instituição, sendo atendidos e orientados pelos

profissionais do setor.

A  biblioteca  possui  um  quadro  de  funcionários  com  14  elementos,  sendo  duas

bibliotecárias, graduadas em biblioteconomia e que coordenam o setor, quatro funcionárias da

instituição, e oito alunas estagiárias, que são atendentes e foram enviadas, para o setor, pela

comissão responsável em distribuir as bolsas de trabalho da IES.

A biblioteca, que é totalmente informatizada, mantém-se aberta durante todo o ano,

inclusive durante as férias escolares, propiciando, aos seus usuários, a continuidade de seus

estudos, conforme suas preferências e necessidades.

A maioria dos respondentes da avaliação institucional mostraram-se satisfeitos com a

estrutura  organizacional  da  biblioteca  da  instituição,  que  oferece  qualidade  em  seu

atendimento e condições adequadas de estudos e pesquisas.

Uma pequena parte dos respondentes queixaram-se de algumas formas de atendimento

de  funcionárias  da  biblioteca.  Procurando  desvendar  o  motivo  da  insatisfação,  a  equipe

detectou falhas na maneira de se repassar as informações e até mesmo em orientar sobre os

recursos que o setor possui.
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Tomando  medidas  para  a  solução  do  impasse,  a  diretoria  da  instituição  criou

oportunidades  de  participação  em  palestras  e  cursos  de  atendimento  público,  relações

interpessoais e,  ainda,  cursos de preservação e reconstituição de acervo, sugerindo que os

funcionários do setor participassem de vários deles. 

Depois dessa medida, observou-se uma grande diferença na agilidade e eficiência dos

funcionários do setor, que estão trabalhando com maior produtividade e satisfação pessoal.

7.3 – Os laboratórios

A  Faculdade  de  Pará  de  Minas  possui  uma  completa  infra-estrutura  laboratorial,

composta  de  laboratórios  gerais  e  específicos  para  cada  curso,  que  contribuem  com  a

qualidade da formação profissional de seus alunos e, ainda, prestam serviços à comunidade

externa.

7.3.1 – Laboratórios gerais 

Entre os laboratórios gerais, utilizados por todos os cursos, a instituição possui três

Laboratórios de Informática, conduzidos por profissionais técnicos, graduados e graduandos e

Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Os Laboratórios de Informática possuem

um  Centro  de  Processamento  de  Dados  –  CPD  –  que  cuida  da  manutenção  e  bom

funcionamento  de  toda  a  aparelhagem.  Em  todos  os  cursos,  os  alunos  têm  aulas  de

informática, dentro dos laboratórios, que servem também à comunidade externa, através de

cursos  gratuitos,  ministrados  pelos  funcionários  da  instituição  e  já  mencionados  nesse

relatório.

O Laboratório de Estudos Lingüísticos modernizou o ensino de línguas estrangeiras e

deu  qualidade  maior  ao Curso de Letras.  Este laboratório  também é  utilizado  por toda  a

comunidade acadêmica e pela comunidade externa,  através  de cursos  gratuitos  de Língua

Inglesa, ministrado por estagiários e funcionários da instituição.

Dentro  do  Laboratório  de  Matemática,  os  alunos  do  curso  tem pesquisado  novas

metodologias  de  ensino  da  Matemática,  para  os  alunos  da  educação  básica.  Alunos  e

professores do curso tem também utilizado o laboratório para a condução do Projeto Lápis –

Laboratório  de Aprendizagem Interativa  e  Social,  recebendo alunos de escolas  públicas  e

filantrópicas, com dificuldades de aprendizagem na ciência matemática.

O Laboratório de Geologia e Paleontologia contém mostras de uma grande diversidade
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de rochas, e de outros materiais, permitindo, aos alunos dos cursos de Geografia, História e

das áreas das Ciências Biológicas, o aprendizado de sua identificação. O material disponível

interage na execução empírica do conhecimento teórico adquirido. A mostra de mineralogia

contém diversos exemplares dos três tipos de rochas (ígnea,  sedimentar e vulcânica),  com

diversas espécies de minerais, permitindo, aos discentes, a identificação dos minerais mais

abundantes da terra e contato com espécies mais raras, existentes no laboratório. Na área da

paleontologia, o laboratório possui uma coleção de réplicas de material fossilífero, contendo

27 peças confeccionadas pela oficina de réplicas da USP, relacionadas aos EON Fanerozóico

e Pré-cambriano. Possui, ainda, uma peça de madeira fossilizada e sete peças de peixes do

Cenozóico. 

7.3.2 – Laboratórios de Biologia

Nestes laboratórios são desenvolvidos estudos, pesquisas e atividades associadas às

diversas  áreas  dos  cursos  de  ciências  biológicas  e  da  saúde.  Os  diversos  laboratórios  de

Biologia encontram-se subdivididos em:

Laboratório de Zoologia e Parazitologia

Este laboratório dá condições aos alunos de estudarem, através de exemplares, animais

vertebrados e invertebrados. Dentro dele, são desenvolvidos trabalhos de iniciação científica

em Pisicultura,  taxidermia e observação prática de cordados.  São desenvolvidas  pesquisas

sobre  parasitas  prevalentes  na  região  e  seu  envolvimento  na  instalação  de  doenças.  No

laboratório, encontram-se exemplares de serpentes, aracnídeos e répteis, cuja implementação

dos terráreos encontra-se em fase de legalização.

Laboratório de Bioquímica, Imunologia e Genética

Neste laboratório encontram-se aparelhagens que permitem, aos alunos, desenvolver a

produção de culturas de microorganismos, técnicas imunológicas e produção de anticorpos.

Laboratório de Anatomia, Fisiologia e Embriologia

Os alunos  realizam estudos  aprofundados  fundamentais,  acerca  da  constituição  do

corpo humano. O laboratório possui equipamentos e materiais sintéticos, de última geração,

da anatomia humana, adquiridos para qualificar os cursos da área, dando, aos alunos, uma

formação de excelência.  Possui exemplares  de modelos anatômicos,  de vários sistemas da

anatomia humana. Tem também uma estrutura já montada, para conservação de corpos.

Este  laboratório  é  destinado,  também,  às  aulas  de  Fisiologia  Humana  e  Biofísica,
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utilizando-se de cobaias para a verificação do funcionamento dos diversos sistemas do corpo

animal, comparando-os ao humano, para dar seqüência às pesquisas.

Laboratório de Citologia e Histologia

Proporciona, aos alunos, o estudo das estruturas, em nível de microscopia óptica e

eletrônica,  dos  tecidos  que  compõem  o  organismo  humano  e  suas  funções.  Permite  a

interligação da teoria e prática,  através do conhecimento dos processos patológicos do ser

humano. Bancadas adequadas e mesas, com 50 microscópios, disponibilizados para alunos e

demais estudiosos que se utilizam desse laboratório.

Biotério

O biotério  tem a  finalidade  de  fornecer  ratos  e  camundongos  para  utilização  nos

laboratórios de ensino e pesquisa. Os animais criados atendem as disciplinas de anatomia,

fisiologia, bioquímica, imunologia e zoologia, para o desenvolvimento de atividades práticas

e de iniciação científica.

Laboratório de Microbiologia e Microbilogia de Alimentos

Alguns  estudos  de  iniciação  científica  estão  sendo  desenvolvidos  nessa  área  e

laboratório.  Permite  ao  aluno desenvolver  práticas  de  culturas  de  microorganismos  e  sua

identificação. Realiza pesquisas e estudos na fisiologia de microorganismos, envolvidos em

fermentações  naturais  e  em  seus  aspectos  morfológicos,  estruturais,  fisiológicos  e

bioquímicos.

Laboratório de Meio Ambiente e Botânica

O  laboratório  constitui-se  em  um  importante  suporte  para  a  compreensão  e  a

conscientização da necessidade de proteção e melhoria da qualidade ambiental, análise de

distúrbios  causados  por  impactos  ambientais  e  busca  de  reconstituição  e  estabilização  de

matas  ciliares,  desenvolvimento  de  pesquisas  relacionadas  à  qualidade,  recuperação  e

tratamento  de  águas,  gerenciamento  de  nascentes  e  olhos  d'água.  Esta  pesquisa  foi

mencionada  em  outro  item  deste  relatório.  Os  trabalhos  desenvolvidos  através  deste

laboratório prestam serviços a entidades públicas e privadas da sociedade mineira.

Laboratório de Técnica Dietética 

Dentre os objetivos deste laboratório destacam-se a sedimentação e experimentação

com química de alimentos, composição de alimentos, matérias primas agropecuárias e, ainda,

atividades de processamento e análise sensorial de alimentos.
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Laboratório de Enfermagem

É destinado às práticas das disciplinas de Fundamentos de Semiologia, Fundamentos

de  Semiotécnica,  socorro  de  urgência  e  cuidados  com  o  paciente.  O  aluno  inicia  seu

aprendizado  de  utilização  e  manuseio  do  material  médico-hospitalar.  O  laboratório  foi

montado  com  modernas  aparelhagens  e  dispõe  de  equipamentos,  como:  manequins  para

estudos simulados na prática de enfermagem,  esfigmomanômetros,  aspiradores,  réguas  de

parede de ar comprimido, entre outros.

7.3.3 – Outros laboratórios da IES

� Laboratório  de  Cartografia –  mapas,  cartas  geográficas  e  outros  materiais

cartográficos, utilizados pelos cursos de Geografia e História.

� CEPEHR-  Centro  de  Pesquisa  e  Estudos  em  História  Regional –  analisa

documentos  e  livros  e,  dentro  dele,  conduz-se  uma  pesquisa  sobre  a  história

recente do centro-oeste mineiro. Coordenado pelo curso de História.

� Centro  de  Recuperação  e  Restauração  do  Acervo –  Localizado  dentro  da

biblioteca onde é realizada a conservação do acervo bibliográfico e, ainda, permite,

aos interessados,  o aprendizado sobre cuidados com obras raras,  documentos e

preservação de patrimônios culturais móveis. 

� Empresa  Júnior –  Conduzida  pelo  curso  de  Administração,  é  um verdadeiro

laboratório de práticas  administrativas atuais,  prestando serviços de consultoria,

organização e métodos, para pequenos empresários do município e região. Alunos

e  professores  do  curso  de  Administração,  envolvidos  com  a  Empresa  Júnior,

pesquisam  sobre  problemas  administrativas  enfrentados  por  associações  e

instituições, prestado-lhes orientações e assistência gratuita.

Todos  os  laboratórios  da  Faculdade  de  Pará  de  Minas  são  utilizados,

preferencialmente, para as atividades práticas nos horários de aulas, das disciplinas que deles

necessitam. Nos demais horários ficam à disposição para estudos complementares e pesquisas

conduzidas dentro deles pelos diversos cursos e por estudiosos da comunidade externa. 

Os laboratórios  da  Faculdade  de  Pará  de  Minas  são  utilizados desde  os  primeiros

períodos dos cursos,  estando,  todos eles,  bem equipados com recursos  humanos (técnicos

responsáveis  e  habilitados em cada  área  do saber)  e  recursos  materiais  indispensáveis  ao

processo ensino-aprendizagem.
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7.4 – Secretaria Geral

O setor de registro acadêmico da Faculdade de Pará de Minas foi informatizado e tem

recebido  elogios  dos  avaliadores,  que  visitam  a  instituição  para  fins  de  autorização  e

reconhecimento de cursos,  pela organização,  presteza de serviços  e informações do setor.

Conduzido por uma secretária geral,  graduada em Letras,  o setor conta,  ainda, com cinco

auxiliares  de secretaria,  com experiência em secretaria  escolar  e  no setor  de educação.  A

secretaria é responsável por dados atualizados sobre o corpo docente e discente e, ainda, pelos

serviços  educacionais  como matrículas,  emissão  de  documentos  escolares,  protocolares  e

outros que fazem parte do cotidiano acadêmico-educacional.

7.5  –  Coordenadorias  pedagógicas  e  de  cursos  -  Salas  de  atendimento  aos

discentes – Salas dos professores 

Todos  os  cursos  da  IES  possuem  salas  próprias  para  seus  coordenadores

(coordenadores de cursos e coordenadores pedagógicos), com espaço suficiente para receber

professores e alunos, contando com computadores e impressoras próprias, armários e todo o

material didático-pedagógico, necessários à eficiência em suas funções, nas coordenadorias. 

A instituição possui diversas salas disponíveis, para que os professores possam prestar

atendimento  aos  alunos,  fora  das  salas  de  aula.  As  salas  de  convivência  dos  professores

possuem escaninhos individualizados para todo o corpo docente da IES, que podem deixar na

instituição, seus materiais didáticos, quando necessário.

7.6 – Departamento Financeiro 

O Departamento Financeiro da Faculdade de Pará de Minas funciona dentro de uma

estrutura organizacional que foi criada para dar maior agilidade ao setor, contando com uma

equipe técnica composta de profissionais experientes e capacitados. Esta equipe é composta

de dois profissionais especialistas e bacharéis em Ciências Contábeis, um contabilista e dois

secretários auxiliares. O setor possui mobiliário adequado e recursos tecnológicos próprios,

sendo totalmente informatizado. Obedecendo as leis trabalhistas e contábeis vigentes no país,

esta equipe desenvolve seu trabalho com seriedade e eficiência,  contribuindo para manter

qualificada a estrutura universitária da FAPAM.

7.7 – Salas de aulas

As salas de aula da Faculdade de Pará de Minas são ambientes que recebem atenção
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especial da direção institucional, propiciando, ao alunado, todo o conforto necessário para a

sua  permanência  dentro  dela.  As  salas  recebem  iluminação  adequada,  possuem carteiras

confortáveis, Tvs-vídeo e demais recursos didáticos que são mantidos com zelo, em perfeitas

condições de uso, para o cotidiano escolar.

7.8 – Sala de Multimídia – Auditórios FAPAM

Além da  sala  vídeo,  que fica  nas dependências  da  biblioteca,  junto à videoteca,  a

instituição  possui  uma  Sala  Multimídia,  com  capacidade  para  50  alunos.  Possui  dois

auditórios,  com  200  lugares  e  um deles  possui  estrutura  própria  de  teatro,  com  cochia,

camarim com banheiro e mobiliário próprio. O segundo auditório possui moderna arquitetura,

própria para conferências, encontros, simpósios e outras atividades culturais. 

Em todos os prédios, a instituição possui áreas de convivência e espaços culturais para

exposições, mostras e outros eventos.

7.9 – Almoxarifado – Serviços diversos

O setor  de  almoxarifado  é  responsável  pela  guarda  e  distribuição  de  materiais,  o

agendamento de espaços e equipamentos e, ainda, o fornecimento de recursos humanos, na

área de serviços gerais, a todos os setores da IES.

A instituição  terceirizou  os  serviços  diários  de  limpeza  e  conservação,  através  de

contrato com conceituada empresa da área, fixada na cidade.

Além dos profissionais da empresa de limpeza e conservação terceirizada, a IES tem

faxineiros próprios, jardineiro, eletrecista, marcineiro, porteiros, office boys e seguranças.

Toda a rede elétrica da Faculdade de Pará de Minas foi recentemente reformada e a

instituição possui iluminação adequada em todos os seus ambientes. Foi instalado, também,

um sistema de iluminação alternativo, para sustentação dos ambientes iluminados, caso ocorra

algum problema na rede elétrica. 

A IES mantém e conserva em perfeito estado de funcionamento, através de constante

manutenção: setores informatizados e com mobiliários adequados, serviços de monitoramento

de  entrada  e  saída  do  campus,  sistemas  de  segurança  contra  acidentes  nos  prédios  e

laboratórios, bebedouros e banheiros bem conservados e em número suficiente, em todas as

dependências do campus.

Os novos prédios da IES foram construídos com acesso e dependências adequadas
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para os portadores de necessidades especiais e os prédios já existentes foram reformados e

adaptados, para receberem bem, estes alunos e profissionais.

A grande maioria dos respondentes mostraram-se satisfeitos com a estrutura física da

Faculdade de Pará de Minas, desde a limpeza e conservação dos ambientes, até a distribuição

de materiais e demais recursos didático-pedagógicos.

Um pequeno grupo de respondentes pediram melhoria no serviço de agendamento dos

espaços diferenciados e equipamentos móveis. Através de análise da estrutura montada para

este  fim,  observou-se  que  a falha  consistia  na  necessidade  de montagem de  novas datas,

períodos  e  horários,  programados  com  antecedência,  pelo  fato  destes  espaços  servirem

também à comunidade externa, quando disponíveis. O setor recebeu nova organização, com

novos  métodos  de  trabalho,  que  está  funcionando  muito  bem,  mas  que  continua  sendo

observado de perto pelo coordenador do setor.

A  diretoria  da  IES  faz  questão  de  manter  uma  gestão  responsável  e  atenta  à

conservação  da  estrutura  física  de  toda  a  instituição,  consciente  de  que  uma  estrutura

universitária, com ambientes adequados, relaciona-se diretamente com a qualidade dos cursos

e a excelência nos processos de ensino, pesquisa e extensão.

A beleza do Campus da FAPAM tem se tornado um orgulho cada vez maior para os

habitantes da cidade, da região, para os seus egressos, ex-professores e funcionários, para os

seus atuais alunos e profissionais de ensino. A IES recebe grupos de estudantes, professores e

autoridades,  prefeituras  e  outras  instituições,  de toda a  região,  que  vem conhecer  a  nova

Faculdade  de  Pará  de  Minas.  Vem conhecer  a  renovada  FAPAM que,  nos  últimos  anos,

transformou-se  numa  instituição  de  ensino  superior  qualificada  em  sua  realidade,

compromissada com seu alunado e seu cotidiano acadêmico e que tenta, cada vez mais e

melhor, servir à sociedade onde se encontra inserida e ao estado de Minas Gerais.

8 – Planejamento e avaliação. Processos e eficácia da auto-avaliação institucional

8.1 – Avaliação discente

A Faculdade de Pará de Minas mantém um sistema de avaliação discente atualizado,

baseado  nos  últimos estudos de cientistas  da educação  nacionais  e  internacionais.  Dentro

deste sistema, são valorizadas as diversas produções discentes, dentro e fora da sala de aula.

Atentos aos estudos e aprendizagem dos conteúdos disciplinares, uso da bibliografia

indicada, os professores estimulam a participação dos alunos em atividades práticas, eventos
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relacionados  ao curso e,  ainda,  fornecem subsídios e incentivos para iniciação à pesquisa

científica  e  para  a  execução  de  outros  trabalhos  acadêmicos,  valorizando  ao  máximo  a

iniciativa e a criação do aluno.

A exigência de uma média de 70% de aproveitamento tem sido outro fator que está

contribuindo para a qualidade dos profissionais graduado pelos cursos da IES. Questionada

por  um pequeno grupo  de  discentes,  nos  instrumentos  de  auto-avaliação,  os  analistas  do

processo pode constatar que a maioria dos alunos respondentes, que buscam uma formação

qualificada e se dedicam com seriedade ao curso que escolheram, não se incomodam com a

média de aproveitamento exigida.

Neste item, os coordenadores pedagógicos e coordenadores dos cursos da Faculdade

de Pará de Minas optaram por orientar e conscientizar seu alunado, da importância de uma

formação profissional qualificada,  do grande diferencial  que é, tornar-se um licenciado ou

bacharel  capaz  de  atuar  com  competência  e  responsabilidade,  nos  diversos  setores  da

sociedade.

Os bons resultados desta medida, a Faculdade de Pará de Minas tem percebido entre

os egressos da instituição que, em sua grande maioria, tem obtido aprovação em concursos

públicos, recebido propostas de trabalho em instituições particulares,  aceitos em cursos de

especialização  e  mestrado  e,  ainda,  convidados  a  atuar  como  pesquisadores  em grandes

universidades.

8.2 – Avaliação Institucional

A  Faculdade  de  Pará  de  Minas  acumulou  a  experiência  de  duas  auto-avaliações

anteriores  (1999-2002  /  2002-2004)  e,  ainda  que  de  forma  incipiente,  estas  experiências

constituíram-se nos primeiros olhares da instituição sobre si mesma e permitiram pequenas

correções de rumo e que medidas corretivas fossem aplicadas, bem como permitiu o reforço e

a continuidade das ações consideradas de excelência. Estas primeiras avaliações atenderam as

sugestões do Ministério da Educação que, na época, sugeriram que as instituições se auto-

avaliassem e se mostrassem, à sociedade, dentro de sua realidade institucional.

Estas primeiras experiências  serviram de base e aprimoramento,  para que a equipe

técnica de avaliação institucional da FAPAM acompanhasse com segurança a implementação

do SINAES e estudasse, com profundidade, todas as mudanças, novas deliberações e leis do

novo sistema.
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Assim  que  foi  constituída  a  Comissão  Própria  de  Avaliação  da  FAPAM  –

CPA/FAPAM – composta de representantes de todos os segmentos da IES e, ainda, com três

representantes  da  sociedade  civil  (dentre  eles  dois  egressos  da  instituição),  seu  primeiro

momento  foi  de  estudo  da  nova  lei  e  de  todos  os  documentos  que  a  ela  se  referem,

disponibilizados  eletronicamente  e,  ainda,  o  Manual  de  Diretrizes  para  a  Avaliação  de

Instituições do Ensino Superior e o Roteiro de Auto-Avaliação Institucional, disponibilizados

e distribuídos pelo Ministério da Educação, entre outros. A FAPAM participou, também, do

seminário regional, oferecido pelo MEC e realizado pelo INEP, que aconteceu em setembro

de 2004, em Belo Horizonte.

A partir  daí, com sucessivas e produtivas reuniões da equipe da CPA/FAPAM, foi

montado o atual  projeto de  Auto-avaliação  da  Faculdade  de Pará  de  Minas,  contendo os

objetivos, a metodologia e todas as condições necessárias, para o bom desenvolvimento de

todo o processo.

Concomitantemente a esta etapa, foram realizados seminários de conscientização de

toda a comunidade acadêmica, com esclarecimentos sobre o novo sistema, contribuindo para

a  formação  de  uma  cultura  de  avaliação  como  atividade  contínua,  dentro  da  IES.  Foi

realizada, ainda, uma ampla divulgação da auto-avaliação da FAPAM, através de exposições

em murais, folderes, folhetos, artigos em jornais, distribuídos para a comunidade interna e

externa ao Campus e, ainda, enviados às principais autoridades do município. 

O andamento do processo de auto-avaliação foi disponibilizado no site institucional, o

que proporcionou troca de informações e ajuda mútua entre a IES e outras instituições de

ensino superior do país, comprometidas, também, em realizar um bom trabalho.

Dando  continuidade  ao  processo,  a  equipe  da  CPA/FAPAM,  composta  com

representantes  de  toda  a  comunidade  acadêmica,  realizou  sucessivas  reuniões,  dos  quais

participaram todos os seus membros e mais alguns convidados, representantes de todos os

setores da IES, para construírem, juntos, os instrumentos avaliativos a serem aplicados a toda

a comunidade acadêmica.

Foram elaborados  quatro  diferentes  tipos  de  questionários,  direcionados  para  cada

grande  área  integrante  da  instituição,  que  são:  corpo  discente,  corpo  docente,  corpo  de

coordenadores e corpo técnico-administrativo, que foram aplicados em uma semana seguida.

Os discentes responderam a dois instrumentos separados, sendo um questionário avaliando

apenas a atuação docente daquele semestre e outro avaliando a instituição como um todo.
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Participou,  como  respondentes  dos  questionários  da  auto-avaliação,  78,8%  da

comunidade  acadêmica  da  IES.  Esta  adesão,  de  quase  oitenta  por  cento  da  comunidade

acadêmica, propiciou, para a equipe de coleta de dados e análise dos resultados, uma margem

segura  e  confiável  de  respostas  e  de  credibilidade  nas  colocações  apresentadas  pelos

respondentes.

Além dos  questionários,  a  equipe  de  avaliação  utilizou-se  de  outros  instrumentos,

como  entrevistas,  visitas  aos  diversos  setores  da  instituição,  análise  de  documentos  e

acompanhamento dos diversos projetos sociais e acadêmicos, desenvolvidos em 2005.

É importante ressaltar que todas as etapas deste processo de auto-avaliação da IES

foram amplamente divulgadas interna e externamente, conforme já foi colocado, em outros

momentos deste relatório final.

A CPA/FAPAM, apoiada constantemente pela diretoria da instituição, auxiliada pelas

coordenarias  dos  cursos  e  funcionários  da  IES,  pode  realizar  com  tranqüilidade  toda  a

trajetória prevista para a realização da auto-avaliação da Faculdade de Pará de Minas.

Após a coleta e análise dos dados, foram realizados estudos, discussões e reflexões

sobre os resultados apresentados e medidas a serem tomadas para o bom aproveitamento de

todo este trabalho de avaliação. 

Através dos instrumentos avaliativos, as ações acadêmicas que se apresentaram como

pontos  de  excelência  e  merecem continuidade,  foram ressaltadas  e  explicitadas,  ao  longo

desse relatório. Para as fragilidades detectadas no ambiente acadêmico foram estudados novos

caminhos e correções de rumo, muitas delas imediatamente implementadas e outras em fase

de experiência, também já colocadas, em outros momentos e partes do presente relatório. 

A auto-avaliação, realizada pela CPA da Faculdade de Pará de Minas, pode constatar

um alto índice de satisfação  discente,  comprovados pelas  tabelas  e gráficos,  que também

fazem parte deste relato final. 

Nos  outros  setores,  corpo  docente,  coordenadores  e  corpo  técnico-administrativo

tivemos um resultado satisfatório ainda maior (nas coordenadorias, 100% de satisfação) o que

vem demonstrar uma boa integração, equilíbrio e harmonia da comunidade acadêmica, como

um todo.

A CPA/FAPAM optou por apresentar  os dados,  as  análises  e  novas resoluções  ao

longo  deste  relatório,  colocando  os  resultados  obtidos  e  as  novas  ações,  dentro  das  dez

dimensões contidas na lei e propostas nas orientações do SINAES, através da sua Comissão
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Nacional de Avaliação do Ensino Superior – CONAES.

Conduzindo com dinamismo e seriedade,  todo o seu processo de auto-avaliação,  a

Faculdade de Pará de Minas procurou, ao longo de todo o caminho, conscientizar sempre

mais, aos seus integrantes e também à sociedade onde atua, da necessidade de avaliação de

qualquer instituição, como um respeito devido, não só aos seus integrantes e a sociedade,

onde vive e atua, mas ao estado e país do qual faz parte. 

Desta forma, a FAPAM vem desenvolvendo uma cultura de avaliação, dentro do seu

espaço  acadêmico-administrativo,  como  sendo  uma  responsabilidade  pela  qual  temos  e

queremos  prestar  contas  à  sociedade,  o  famoso  “accountability”,  tão  preconizado  pelos

grandes estudiosos em avaliação de instituições, empresas, órgãos governamentais, etc. Para

tanto,  a  Faculdade  de  Pará  de  Minas  pretende,  como  vem  fazendo  nos  últimos  anos,

conscientizar a todos e cada vez mais e melhor, da importância de se dar continuidade aos

processos avaliativos, como um dos instrumentos de permanência da qualidade institucional. 

 Através desta avaliação institucional, a FAPAM conseguiu comprovar, mais uma vez,

a  pertinência  e  eficácia  de  seus  projetos,  eventos  e  das  diversas  ações  de  seu  cotidiano

institucional. Analisando a real  situação, da instituição que oferece à sociedade mineira,  a

Faculdade de Pará de Minas cumpre uma importante lei do ensino superior, cumpre com sua

obrigação  de  prestar  contas,  à  sociedade,  dos  serviços  educacionais  que  oferece,  para

continuar a contribuir com a evolução sócio-educacional do estado.

9 – Políticas de atendimento aos estudantes e egressos

9.1 – Atendimentos diversos aos discentes

O ingresso dos alunos na Faculdade de Pará de Minas  é feito através de processo

seletivo, oferecido semestral e anualmente. O objetivo do processo é observar a capacidade e

condições  gerais  dos  vestibulandos,  para  participarem  de  estudos  e  demais  atividades,

pertinentes ao ensino superior.

Ao organizar este processo seletivo,  a instituição está sempre preocupada em abrir

oportunidades  a  todos  os  candidatos  que  pleiteiam  continuar  seus  estudos,  preenchendo

completamente o número de vagas existentes em cada curso.

Depois de seu ingresso na instituição,  o calouro recebe  um completo manual com

todos os principais e mais importantes dados da Faculdade de Pará de Minas, manual este que

se encontra disponibilizado no Site Institucional, para qualquer aluno que queira possuí-lo.
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No seu  cotidiano  acadêmico,  o  aluno  da  FAPAM recebe  o  acompanhamento  das

coordenadoras  pedagógicas  e  dos  respectivos  coordenadores  e  coordenadores-adjuntos  de

cada  curso.  Estes  profissionais  estão  sempre  se  atualizando,  observando  a  pertinência  e

relevância das atividades e projetos desenvolvidos dentro de cada curso e sempre atentos em

tornar o período de formação do aluno produtivo e qualificado. Para agilizar estes setores, foi

criado o Programa de Acompanhamento ao Discente, desenvolvido dentro da coordenadoria

pedagógica da instituição.

Os  estágios  obrigatórios  dos  cursos  recebem  total  orientação  das  coordenadorias

pedagógicas e de cursos, que,  trabalhando em conjunto, tornam o período de estágio uma

época de entusiasmo da maioria dos graduandos, que demonstram grande vontade em atuar,

em sua área de saber, com competência e comprometimento, fazendo jus aos ensinamentos

recebidos ao longo dos cursos.

Além do ensino em salas de aulas, o alunado da instituição possui o suporte de uma

excelente biblioteca,  laboratórios gerais e específicos,  salas especializadas,  dois auditórios,

espaços culturais, salas de estudos e diversas salas de atendimento ao aluno.

9.2 – O Centro de Extensão e o aluno da FAPAM

O  aluno  da  Faculdade  de  Pará  de  Minas  é  incentivado  a  participar  de  cursos

extensionistas, grupos de estudos e de outras atividades culturais que venham enriquecer seus

conhecimentos e dar qualidade ao seu curso.

O Centro de Extensão da Faculdade de Pará de Minas - CEFAPAM - oferece uma

gama de atividades, entre cursos, projetos e outras voltadas para o aperfeiçoamento discente,

docente e técnico-administrativas, algumas já descritas ao longo deste relatório. 

Entre  estas  atividades,  o  CEFAPAM  oferece  cursos  de  Nivelamento,  que  são

oferecidos para sanar dificuldades dos alunos, decorrentes de etapas escolares anteriores. Os

mais recentes cursos de nivelamento oferecidos foram: curso de Cálculo, para alunos do curso

de Matemática e curso de Interpretação e Produção de Textos, aberto aos alunos de todos os

cursos. São ainda oferecidos cursos de complementação de carga horária, para alunos que, por

motivos vários, não puderam cursar alguma disciplina, em seu tempo normal. Esta medida

tem contribuindo com a agilização do período de formação do alunado, evitado muitas vezes a

evasão e vem permitindo que o aluno se forme o mais rápido possível. 

Muitos  cursos  oferecidos  pela  extensão  são  sugeridos  por  professores,  alunos  e
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funcionários  da  IES.  Como  exemplo,  citamos  o  curso  de  Elaboração  de  Monografias,

solicitados  pela  comunidade  acadêmica  e  sociedade  externa,  já  oferecido  diversas  vezes,

sempre com as inscrições esgotadas.

O  CEFAPAM atua,  também,  em  parceria  com  diversos  setores  e  entidades  da

sociedade  externa,  na  promoção  de  cursos,  eventos  diversos  e  programas  municipais  e

estaduais. A maioria dos cursos e eventos, oferecidos em parceria com a FAPAM, são abertos

à  participação  da  comunidade  acadêmica.  Colocando  alguns  exemplos,  citamos  algumas

parcerias, realizadas em 2004/2005:

� Programa de Educação Fiscal - Oferecido pela Secretaria Estadual de Educação,

coordenado pela Secretaria Municipal de Educação e Superintendência Regional

de Ensino, o curso destina-se aos professores da região (cidade de Pará de Minas e

municípios circunvizinhos). O curso é conduzido através de módulos que foram

realizados em salas de aula e auditórios da FAPAM.

� Programa  Cozinha  Brasil –  Programa  de  iniciativa  do  Governo  Federal,

realizado no Campus FAPAM. Oferecido à toda a população, participaram deste

programa cozinheiros  de associações  beneficentes  diversas,  de escolas e  outros

setores sociais.  O programa ensino o melhor aproveitamento dos alimentos e a

maneira correta de manipulá-los.

� APAE  – Ao longo do ano, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –

Apae Pará  de  Minas  –  realiza  diversos  cursos  no Campus FAPAM, para  seus

profissionais, para os pais de alunos, beneficiadores da instituição e, ainda, outros

cidadãos interessados. 

� Diversas empresas realizam encontros, palestras e mini-cursos e suas Semanas de

Segurança e Prevenção de Acidentes de Trabalho - Sipats, nas dependências do

Campus da Faculdade de Pará de Minas. Entre as últimas empresas que realizaram

este trabalho, dentro da FAPAM podemos citar a Pif-paf Alimentos, Siderúrgica

Alterosa, MMJ-Contabilidade, entre outras.

O Centro de Extensão da FAPAM emite certificado de participação nas atividades que

oferece,  todos  contidos  em  livro  de  registro  próprio  do  setor,  de  responsabilidade  do

coordenador do Centro.

9.3 – A Iniciação Científica e o aluno da FAPAM
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O Departamento  de  Iniciação  Científica  –  DICFAPAM –  desenvolve,  atualmente,

pesquisas em três cursos da instituição: Ciências Biológicas, História e Direito, também já

descritas  em outros  momentos  do  presente  relatório.  Alunos  e  egressos  da  FAPAM,  que

querem  participar  destes  estudos,  dentro  da  iniciação  científica,  recebem  total  apoio  da

instituição. Alguns alunos recebem horas para dedicação aos estudos, dentro do programa

bolsa-estágio. Com isto, a Faculdade de Pará de Minas tenta colaborar na formação de futuros

pesquisadores,  em  diversas  áreas  do  saber,  cultivando  a  produção  do  conhecimento  e

contribuindo com o desenvolvimento de diversas áreas científicas.

Durante o semestre letivo, os alunos, professores e funcionários da IES recebem apoio

para participarem de Congressos, Simpósios e Encontros nas respectivas áreas de seus cursos.

Muitos cursos recebem ajuda para realizar viagens de estudos “in loco”, em vários pontos do

estado e do país. Entre eles, podemos citar o curso de Geografia, que realiza viagens a cidades

com impactos ambientais em seu solo, causando modificações e influências na divisão urbana

e  rural  de  seu  território,  entre  outros  (viagens  e  estudos  já  realizados,  nas  cidades  de

Papagaios, São Tomé das Letras, São José da Varginha, Igaratinga e Diamantina). Curso de

História: viagens de reconhecimento ao patrimônio histórico-cultural, fontes documentais e

ambientais, em várias cidades do estado, como Pitangui, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São

João  Del  Rei  e  Diamantina.  Curso  de  Ciências  Biológicas:  Viagens  para  condução  dos

estudos de diversas disciplinas, como a visita aos espaços de estudos sobre Oceanografia, da

USP, em Ubatuba, a diversos pontos do Rio São Francisco, a Serra da Canastra, Serra do

Cipó, viagens para condução do Projeto Cocotas, em parceria com a prefeitura de Dores de

Ganhães, entre outras. 

9.4 – Bolsas e estágios para alunos carentes

A Faculdade de Pará de Minas possui uma eficaz estrutura, montada especialmente

para  a  distribuição  de bolsas  de estudo,  bolsas  de trabalhos e  bolsa-estágios,  tornando-se

modelo  para  outras  instituições  e  empresas  da  cidade,  que  pediram  permissão  para

conhecerem esta estrutura e basearem-se nela, para montagem de seus próprios programas.

O  Programa  de  Bolsas  é  conduzido  pela  Comissão  Permanente  de  Avaliação  e

Acompanhamento de Bolsas para Alunos Carentes da Faculdade de Pará de Minas, da qual

fazem parte uma assistente social, funcionária da IES, representantes de todos os setores da

IES, representantes docentes e discentes, representantes da mantenedora e da sociedade civil

organizada. Esta comissão realiza estudos, análises e sindicância dos pedidos de bolsas, dos
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alunos carentes da IES, concedendo benefícios que variam de 10 a 100% de descontos no

valor  das  mensalidades.  Metade  dos  discentes  da  IES  recebem  algum  tipo  de  benefício,

através deste sistema de concessão de bolsas de estudo.

No  setor  de  estágios,  funcionam  os  sistemas  de  bolsas  de  trabalhos  diversos  e

trabalhos relacionados aos cursos dos estagiaristas da IES. Através deste setor, os alunos com

dificuldades  no  pagamento  das  mensalidades  dos  cursos  e  que  estão  desempregados  são

aproveitados  em diversos  setores  da  instituição.  A comissão,  que  cuida  de  admissão  dos

estagiaristas das bolsas de trabalho, tem o cuidado de colocá-los nos setores que possuem

alguma relação com seus cursos e áreas de estudos, para que possam desempenhar bem suas

funções e, ainda, aumentar seus conhecimentos, em termos de relações de trabalho e relações

de estudos. Para exemplificar, a IES tem alunos estagiários dos cursos de Ciências Biológicas

e Enfermagem, prestando serviços de assistentes nos diversos laboratórios de Biologia.  A

FAPAM  tem  estagiaristas  dos  cursos  de  Letras  e  Direito,  que  atuam  na  Biblioteca,  no

CEFAPAM e no almoxarifado. Com este critério, o sistema de bolsas de trabalho, além de

oportunizar, ao aluno desempregado, dar continuidade ao seu curso, faz com que este trabalho

se torne em uma experiência profissional de valor.

Este programa de bolsas de estudo, bolsas de estágios e trabalho, da Faculdade de Pará

de Minas, demonstra a preocupação da IES em diminuir o índice de evasão no ensino superior

e manter seu alunado, dando oportunidade para que possam concluir suas graduações, com

tranqüilidade e harmonia. Com isto, a instituição contribui com o aumento de profissionais

brasileiros, possuidores de um curso superior de qualidade e, ainda, contribui com um futuro

melhor, para centenas de jovens mineiros.

9.4.1 – Funcionários graduandos

A instituição possui alunos que começaram como funcionários da instituição e, hoje,

além de  funcionários,  cursam alguma das  graduações  da  IES.  Adequando seu horário  de

trabalho, a Faculdade de Pará de Minas dá esta oportunidade de acesso, à educação superior, a

jovens e adultos trabalhadores da própria instituição.

9.5 – Os egressos da FAPAM

A Faculdade  de Pará de Minas  continua a manter  relacionamento  com um grande

numero de seus egressos.  Para isto, foi criado o Programa de Acompanhamento ao Aluno

Egresso – PAAE, que envia correspondências aos ex-alunos, formados nos últimos cinco anos
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e, ainda, para 372 egressos formados entre os anos de 1995 a 2000. Dessa forma, pode-se

dizer que a instituição mantém contato, ao todo, com egressos formados nos últimos dez anos,

convidando-os a  participarem de cursos  de aperfeiçoamento,  oferecidos pela instituição,  e

ainda, outras atividades de interesse do profissional que já se graduou. 

Em muitas  atividades  constantes  da  IES,  existe  a  presença  de  egressos,  que  aqui

voltam para participarem da vida acadêmica da instituição. Citamos como exemplo a própria

equipe  da  CPA/FAPAM,  que  desenvolve  este  trabalho  de  auto-avaliação.  Dentre  os

componentes  desta  comissão,  estão  dois  egressos  da  instituição,  que  atuam  como

representantes da sociedade civil. Ao longo do ano letivo, é constante a presença de egressos,

participantes de cursos de extensão, palestras e atividades culturais da IES. Muitos egressos

vêm, também, proferir palestras, participar de mesas redondas, e atuar como componentes de

bancas examinadoras, na apresentação dos trabalhos de conclusão de cursos.

Através  do PAAE, a FAPAM busca participar  das conquistas,  realizações  e  novas

aspirações  dos  profissionais  graduados  que  envia  ao  mercado  de  trabalho.  Muitos  deles

enviam notícias sobre sua atuação na sociedade, enviam sugestões de novas atividades para a

IES e, ainda, enviam congratulações à instituição, em datas importantes, como na abertura de

novos cursos, ou no oferecimento de outras atividades relevantes para a região. Alguns ex-

alunos  publicam  artigos  e  dão  depoimentos  sobre  a  sua  instituição  formadora,  que

representam uma comprovação  do grau  de  satisfação,  dos  cidadãos  sérios  e  profissionais

competentes que aqui se graduaram e, agora, contribui com a melhoria social do meio onde

atuam.

Muitos  egressos  da  FAPAM já  no  ano  em que se  formam recebem propostas  de

trabalho  de  conceituadas  empresas,  instituições,  prestam  e  são  aprovados  em  muitos

concursos  públicos.  Alguns  ex-alunos  são  imediatamente  aprovados  em  cursos  de

especializações e mestrados, em universidades públicas e particulares. Podemos citar como

exemplo três egressos do Curso de Letras. Uma delas, no semestre em que estava se formando

na graduação, participou da seleção para o Mestrado em Literatura Brasileira da Puc-Minas, e

foi aprovada, tendo concorrido com muitos candidatos, até mesmo da própria instituição. A

outra egressa do Curso de Letras, pós-graduanda em Lingüística na Puc-Minas, participou e

foi aprovada na seleção para professora substituta, da UFMG, concorrendo com formandos da

própria  universidade.  Outro  exemplo,  é  de  uma  aluna,  formanda  do  Curso  de  Ciências

Biológicas (em 2005), a única de Minas Gerais que teve sua pesquisa (Biologia de Água Doce

e Pesca Interior) a ser aprovada para participar do curso de mestrado do INPA – Instituto de
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Pesquisa  do  Amazonas.  Este  curso  é  conceituado  internacionalmente  e  recebe  muitos

candidatos  também do exterior.  Um egresso do curso de Letras  foi  um dos fundadores  e

presidente  da  Cooperativa  de  Granjeiros  do  Oeste  de  Minas  –  Cogran  -  que  tornou-se

responsável pela evolução da avicultura na região e presta um grande auxílio aos pequenos e

médios  criadores.  O  mesmo egresso  foi  presidente  da  União  Nacional  das  Cooperativas

Brasileiras e, atualmente, trabalha como Secretário Municipal da Saúde, no município de Pará

de Minas. 

Nos últimos concursos oferecidos pelas redes estaduais e municipais de educação, que

aconteceram em 2005, os egressos dos cursos de licenciatura da Faculdade de Pará de Minas

obtiveram  100%  de  aprovação,  alcançando,  alguns  deles,  os  primeiros  lugares,  entre  os

classificados. 

Muitos empregadores dos ex-alunos da instituição ligam para a FAPAM em busca de

novos profissionais e estagiários, para suas empresas, entre elas, bancos, indústrias, escolas e

diversas empresas. Isto vem demonstrar a aceitação do profissional graduado pela instituição

e que tem atuado com competência no meio profissional da sociedade a que pertence.

A própria Faculdade de Pará de Minas faz parte das instituições empregadoras e, ela

própria,  forma  e  emprega  muitos  deles,  que  se  destacaram  em  seus  cursos  e  atividades

acadêmicas e continuam na instituição, agora como profissionais.

Entre  as  mais  recentes  contratações  de  seus  egressos,  pela FAPAM, citamos  duas

alunas, do Curso de Geografia e do curso de Ciências Biológicas. Estas alunas formaram-se

em 2004 e  foram indicadas,  para  contratação,  pelos  professores  e  coordenadores  de  seus

respectivos  cursos,  uma  como  professora  e  outra  como  funcionária.  As  duas  formandas

inscreveram-se em cursos de pós-graduação lato-sensu e iniciaram seus estudos um mês após

se formarem.

Ao todo, a Faculdade de Pará de Minas possui 17 ex-alunos na instituição, sendo cinco

egressos contratados como funcionários e 12 egressos, contratados como professores. 

Uma das egressas, contratadas como professora da instituição, conquistou, em 2004, o

Prêmio Nacional  Em Direitos  Humanos,  instituído pelo Governo  Federal,  desde  1995.  A

egressa e docente apresentou sua pesquisa, “O Aluno Cego na Escola Comum: uma nova

visão para a Geografia”, que envolve educação e inclusão de pessoas com deficiência, ficando

em segundo lugar, na categoria ensino superior – concurso de monografias. 

A  Faculdade  de  Pará  de  Minas  possui  centenas  de  ex-alunos,  atuando  com
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competência na sociedade mineira, em outros estados brasileiros e até mesmo no exterior. A

instituição pode orgulhar-se em dizer que sua presença na sociedade contribui e faz diferença

para a evolução sócio-educacional de Minas Gerais. 

10 – Sustentabilidade Financeira

Atuando  em  sede  própria,  com seu  Campus  localizado  em extensa  área  verde,  a

Faculdade de Pará de Minas organizou uma estrutura universitária  de excelência,  que lhe

permite desenvolver cursos qualificados e outros importantes serviços educacionais que são

oferecidos à sociedade da região.

Ao oferecer uma nova graduação, a FAPAM se dedica em bem prepará-la, para que

ela seja estruturada nos melhores moldes existentes para aquele curso, fazendo previsão de

todos os gastos e possibilidades da IES para o projeto do curso. Desde a montagem do projeto

pedagógico,  a  aquisição  das  bibliografias  básica  e  complementar,  a  montagem  dos

laboratórios que se fizerem necessários e a preparação das salas de aula e demais espaços

acadêmicos,  tudo é realizado com seriedade e esmero.  Só depois de possuir toda a infra-

estrutura  do  curso  montada  e  com  qualidade,  a  Faculdade  de  Pará  de  Minas  solicita  a

autorização do Ministério da Educação para abertura do mesmo.

A  instituição  garante  a  continuidade  e  sustentabilidade  financeira  dos  cursos  que

oferece,  através de um criterioso planejamento orçamentário,  conduzido pelo departamento

financeiro e supervisionado pela direção da IES.

No final de cada ano, a direção da IES prepara o planejamento orçamentário, dirigindo

a aplicação dos recursos necessários aos diversos setores da instituição, como manutenção e

ampliação  dos  espaços  físicos,  construção  de  novos  prédios,  abastecimento  de  recursos

didático-pedagógicos  e materiais variados,  recursos para os diversos programas, dentro do

ensino,  da  extensão  e  da  iniciação  científica.  Estes  últimos  são considerados  prioritários,

inclusive  os  que  envolvem  a  capacitação  docente  e  técnico-administrativo  e,  ainda,  a

participação discente em atividades de aperfeiçoamento.

Os salários do corpo docente e técnico-administrativo, bem como de todos os serviços

contratados  pela  IES,  são  pagos  em  dia  e  recebem  aumento,  de  acordo  com as  tabelas

indicadas pelos respectivos sindicatos das classes trabalhadoras e as leis trabalhistas vigentes

no país.

Como já foi colocado neste documento, compõe este orçamento verbas destinadas à

capacitação docente e técnico-administrativa que, ao longo do ano, participam de eventos de
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atualização e aperfeiçoamentos,  solicitados pelos próprios interessados,  ou sugeridos pelos

coordenadores e pela diretoria da IES. A instituição tem ajudado na promoção acadêmica e

profissional  de  muitos  integrantes  de  sua  comunidade  acadêmica  que,  dentro  dela,  tem

oportunidade de aprimorar seus talentos e dons e, com isso realizar um trabalho qualificado,

em benefício próprio e da instituição que o emprega.

A Faculdade de Pará de Minas ultrapassou as metas propostas e contidas em seu Plano

de Desenvolvimento Institucional, antes mesmo das datas previstas, que, quando elaborado,

foram afixadas e deveriam ser cumpridas até 2008. Este plano começará a ser refeito, não por

apresentar falhas, e sim pelo fato de já ter cumprido, no presente, todas as propostas previstas

para o seu futuro. 

A  Faculdade  de  Pará  de  Minas  trabalha  com  segurança  e  seriedade,  no  setor

financeiro, garantindo a sustentabilidade de toda a IES e tendo sempre presente, à sua frente, a

responsabilidade em conduzir bem os cursos que oferece ao seu alunado, e o compromisso de

entregar, à sociedade, profissionais competentes e responsáveis pelas funções que exercem.

11 – Outros itens

Ao  longo  do  ano,  a  Faculdade  de  Pará  de  Minas  desenvolve,  em  seu  dia  a  dia

acadêmico, diversas atividades sócio-educativas, que dão maior qualidade aos seus cursos e

contribuem para elevar e aprimorar os conhecimentos, a capacitação e a criatividade de seus

alunos, em termos de cultura, arte, cidadania e promoção humana.

A  instituição  promove  uma  Semana  Acadêmica  Anual,  onde  são  apresentadas  a

principais produções acadêmicas, de cada curso e, ainda, são realizados os mais diversos tipos

de auxílio a setores carentes da sociedade, que necessitam de orientações e promoção humana

e social. Com estes dois vértices, a Semana Acadêmica divulga o conhecimento produzido na

IES  e  coloca,  à  disposição  da  sociedade,  aqueles  que  podem  ser  por  ela  aproveitados.

Também durante esta semana, alunos,  professores e funcionários unem-se para realizar as

mais diversificadas ações, em prol das comunidades carentes. 

Como encerramento de sua Semana Acadêmica Anual, a Faculdade de Pará de Minas

realiza um sábado de ação social, em que a população, principalmente a dos bairros próximos,

vem ao campus FAPAM receber os mais diversos serviços nas áreas de saúde, orientações

legais,  oficinas de artesanato,  dança,  esporte e lazer. Neste dia são distribuídos alimentos,

materiais  de higiene,  brindes de materiais  educativos,  são realizados sorteios de materiais

doados por diversas empresas e pela FAPAM. Tornou-se tradição, neste dia,  a doação de
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algum  recurso  material  de  maior  valor  para  uma  escola  da  região.  No  ano  de  2004,  a

recebedora foi a Escola Frei  Concórdio,  que recebeu, da FAPAM, um computador e uma

impressora. Em 2005, a contemplada foi a Escola Wilson de Melo Guimarães, que recebeu

um aparelho de DVD, da direção da Faculdade de Pará de Minas. 

No setor artístico-cultural, além das atividades já mencionadas, a instituição possuiu

um grupo de teatro, entre os anos de 2001 e 2004, que realizava pequenas peças e esquetes

educativas,  para  a  comunidade acadêmica  e  externa,  realizando visitas  a  escolas  e,  ainda

trazendo  escolas  ao  campus  para  os  espetáculos.  Este  grupo  apresentou  trabalhos  sobre

importantes  temas  como  coleta  seletiva  de  lixo,  manutenção  de  limpeza  em  ambientes

escolares, prevenção da Aids, literatura clássica e brasileira, histórias da região, etc.

Sempre  preocupada  com  o  desenvolvimento  cultural  e  educacional  da  região,  a

instituição  promove  vários  lançamentos  de  livros,  cursos,  e  outras  atividades  com

profissionais renomados de todo o país. Todas estas atividades são abertas ao público externo

ao campus, lotando a instituição. Para seus eventos culturais mais importantes, a IES distribui

convites, para autoridades, professores e instituições diversas. 

A Faculdade de Pará de Minas atua em parceria com muitas entidades educacionais,

artísticas e culturais. A Escola de Música Arte Nossa é uma destas entidades parceiras, que

vem  abrilhantando  muitas  sessões  cívicas  e  solenes  da  IES  e,  também,  utilizando  seus

auditórios para as audições e recitais  de seus alunos. Em 2005, A Escola de Música Arte

Nossa apresentou o Recital Àrias de Música Barroca, sendo assistida e elogiada pelos alunos

da IES e pelo público externo.

Atento aos valores culturais da região, a FAPAM envolve-se na valorização de seus

trabalhos e dos profissionais que o desenvolvem. Em 2005, realizou o lançamento do volume

1 da revista Ágora, do curso de Direito, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil,

18ª Sub-seção - Pará de Minas. Dentro da solenidade foi entregue uma placa de mérito, aos

familiares de um renomado advogado falecido e que prestou diversos e importantes trabalhos

para o desenvolvimento regional.

Em sessão solene, a Faculdade de Pará de Minas, durante o lançamento do 4º Volume

da publicação “FAPAM Em Revista”, entregou uma placa de mérito à Osquestra de Violões

Anita Salles, pelos dois anos de prestação de serviços nos mais diversos eventos culturais da

região e que,  precisamente naquela data,  durante a solenidade organizada pela instituição,

completava os exatos dois anos de sua primeira apresentação. 
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O  curso  de  Letras  da  IES,  além  das  atividades  já  mencionadas,  como  o  Prêmio

FAPAM  de  Literatura,  desenvolve  o  “Projeto  Vagalume  –  mais  luz  para  os  olhos  dos

leitores”. Este projeto arrecada livros de pessoas e instituições diversas, que são doados para

escolas públicas de toda a região.  A Empresa Localiza Rent a Car,  sensibilizou-se com o

projeto e quis tornar-se parceira, colocando-se como posto arrecadador de livros e auxiliando,

os alunos e professores, a transportarem as doações para as escolas beneficiadas.

Em parceria com a sua mantenedora,  a FAPAM faz doações de seus computadores

usados  para  famílias  de  baixa  renda  e,  ainda,  leva  a  assistência  de  seus  técnicos  para

instalação e orientações de uso. Completando a doação, a instituição convida os adolescentes

e jovens das famílias beneficiadas a se inscreverem no curso gratuito de informática que a IES

oferece (Infacto).

Há oito anos, a Faculdade de Pará de Minas desenvolve diversos programas sociais

que objetivam a evolução social da região e contribuem com a dignidade de vida de centenas

de famílias mineiras. Para a condução destes programas, a IES sensibiliza e mobiliza toda a

sua comunidade acadêmica, que participam de diversos trabalhos realizados nos mais diversos

setores da sociedade e que tem contribuído com a elevação do Índice de Desenvolvimento

Humano na região (IDH).

A  Faculdade  de  Pará  de  Minas  entende  que  as  IES  brasileiras  devem  estar

compromissadas  com o desenvolvimento do país,  em todos os  seus  aspectos:  ambientais,

econômicos,  culturais,  educacionais,  etc.  A  FAPAM  procura  cumprir  este  compromisso,

conduzindo a instituição em duas principais direções:

Oportunizando,  aos  jovens  mineiros,  cursos  superiores  de  qualidade,  para  legar  à

sociedade  brasileira,  profissionais  competentes,  éticos,  responsáveis  socialmente  e

compromissados com as funções que exercem.

Abrindo suas portas à sociedade externa, principalmente aos setores mais carentes e

em situação de risco social, através de projetos e programas gratuitos, que contribuem para a

promoção do ser humano e dignidade de vida das famílias mineiras, no grande entorno da

região, onde se encontra inserida a IES. 
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IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao estudar e refletir sobre todos os aspectos a serem analisados, dentro da avaliação

das instituições de ensino superior, a equipe composta pela CPA/FAPAM foi unânime em

afirmar a necessidade das IES brasileiras serem entendidas dentro de suas especificidades,

enquanto parte de um país de grandes diferenças territoriais, de múltiplas culturas e múltiplas

desigualdades regionais. Conseqüentemente, fazemos parte de um ensino superior complexo e

heterogêneo,  no que diz respeito aos  processos  de condução dos seus sistemas de ensino,

pesquisa e extensão.

O importante é que as IES possam se organizar de formas distintas, mas dentro de um

modelo ideal para cada instituição, tendo como foco a qualidade dos cursos que oferece e a

evolução social da região onde se encontra inserida.

A Faculdade de Pará de Minas tem trabalhado para que a avaliação institucional não se

torne um período à parte e isolado da realidade de sua comunidade acadêmica. A IES, através

de sua direção, da equipe da CPA e com o auxílio dos diversos coordenadores da instituição,

tem estimulado a criação de uma “cultura de avaliação”, que faça parte de do cotidiano da

comunidade  acadêmica,  de  uma  forma  que  torne,  esta  comunidade,  voluntariamente

participativa  e  responsável  em  avaliar  a  sua  instituição  formadora  e  a  instituição  que  a

emprega.

Durante todo este caminho de condução desta avaliação institucional, a Faculdade de

Pará  de  Minas  divulgou  amplamente  todos  os  passos  do  trabalho,  bem  como  os  seus

resultados parciais e finais, garantindo, assim, o caráter público de todos os procedimentos

deste processo avaliativo.

Ao desenvolver sua avaliação institucional, a Faculdade de Pará de Minas procurou

conscientizar  seus  integrantes  de  que  todos  têm  grandes  responsabilidades  no  processo

educativo, cada aluno, dentro do curso em que está se graduando, cada profissional, dentro do

setor em que trabalha e na função que exerce. 

O pensar de ordem superior é uma mistura do pensar crítico e do pensar criativo; o

pensar crítico compreende o julgamento criativo e o pensar criativo compreende o julgamento

crítico (LIPMAN,  1995).  A auto-avaliação  institucional traz,  aos olhos dos integrantes  da
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instituição,  as  potencialidades  e  os  pontos  de  excelência  da  IES,  a  pertinência  de  suas

atividades e as possíveis fragilidades que necessitem correções de rumo. Esta auto-avaliação

faz com que as instituições  se mostrem para seus próprios integrantes  e  para a sociedade

externa, conduzindo à verdade e a um juízo de valor sobre as ações que desenvolve, o que

poderá contribuir para a busca continuada da excelência, em seus serviços.

A  avaliação  não  é  um  procedimento  único,  que  se
restrinja  a um momento no tempo ou a um exame. Trata-se,  ao
contrário, de um processo complexo, diferenciado, permanente e
sujeito a um contínuo aperfeiçoamento, que se dá em diferentes
níveis e através de diversas agências e instâncias.  ... O objetivo é
o de incentivar a melhoria da qualidade do ensino, a ampliação do
atendimento  à  população,  o  desenvolvimento  da  pesquisa  e  da
extensão e a contínua informação objetiva, para toda a sociedade,
da  situação  e  dos  custos  do  sistema  de  ensino  superior.
(DURHAM, 1997).

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  à  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. 
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ANEXOS

FACULDADE DE PARÁ DE MINAS – FAPAM

Avaliação Institucional feita pelos alunos

Ano: 2005 – Aplicação: junho/2005
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL FAPAM 2005

Seminários de Sensibilização da Comunidade acadêmica

Condução: Professoras Ester G. Freitas Teixeira / Lígia Augusta Muniz

Apoio: Professora Ana Maria Moreira Silveira e Professora Jane Gipse

Para se qualificar é importante avaliar.

Sua participação é essencial!

Histórico da Avaliação Institucional FAPAM – 1ª e 2ª - 1999 a 2003

Faculdade de Pará de Minas: primeiros olhares sobre si mesma.

2004 – Novas medidas de Avaliação das IES (Instituições de Ensino Superior)

SINAES – Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior

CONAES – Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior

CPAs – Comissão Própria de Avaliação de cada IES

O SINAES integra três modalidades principais de instrumentos de avaliação:

1 – AVALIES – Avaliação Nacional de Instituições de Ensino Superior -
que se desenvolve em duas etapas

a) Auto-Avaliação das IES: conduzida pelas CPAs 

b) Avaliação externa:  -  realizada por comissões do MEC e pela

sociedade em geral.

2 – ACG - Avaliação dos Cursos de Graduação

Incluem as visitas dos avaliadores do MEC para autorização,

reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos.

3 – ENADE – Exame nacional de Desempenho dos Estudantes 

Substitui o antigo provão, e adota o processo amostral.
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Comissão Própria de Avaliação FAPAM – CPA FAPAM

Conduz a Avaliação Institucional da Faculdade de Pará de Minas

É composta de 23 membros, representantes de todos os setores e todos os

cursos da instituição, abrangendo corpo discente, corpo docente e corpo

técnico-administrativo(funcionários).  E  ainda  3  representantes  da

Sociedade Civil Organizada.

Equipe Central CPA – FAPAM

Professora Lígia Augusta Muniz Ribeiro
Professora Ester Gomes de Freitas Teixeira
Professora Jane Gipse de Almeida
Professora Maria Helena Aguiar dos Santos 
Professora Ana Maria Moreira da Silveira

Representantes da Sociedade Civil Organizada:

Sr. Antonio de Melo Silva 
Sra. Erna Lenir de Alcântara Cunha (egressa)
Sra. Elma da Piedade dos Santos Leite

Cabe aos membros da CPA:

Conduzir a Avaliação da IES, segundo as diretrizes da Lei 10.861, que
instituiu o SINAES.
Elaborar o projeto de Auto-avaliação da IES.
Desenvolver todo o processo, em todas as suas etapas. 

OS ATORES

Participam  da  Avaliação  Institucional  toda  a  comunidade  acadêmica:
Corpo discente, corpo docente e técnico-administrativo (funcionários).

Instrumento utilizado pela CPA FAPAM: Questionário

Este  instrumento  deve  abranger,  obrigatoriamente,  as  dez  dimensões
previstas  na  lei  e,  ainda,  outras  opcionais,  mas  consideradas  de  igual
importância.
Modelos de Instrumentos de Auto-Avaliação aplicados em IES.

(Exemplos de questionários de duas IES e da FAPAM (avaliação 2001). 
Os  atuais  instrumentos  têm que  conter,  obrigatoriamente,  informações
explícitas das 10 dimensões, propostas pelo MEC e previstas na lei:

6



Avaliação Institucional FAPAM

DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

1 – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
2 – Políticas do Ensino, Pesquisa e Extensão
3 – Responsabilidade Social da Instituição
4 – Comunicação com a sociedade
5 – Políticas de carreira do corpo docente e técnico-administrativo
6 – Organização, gestão e representatividade da IES
7 – Infra-estrutura física 
8 – Planejamento, processos e eficácia da auto-avaliação institucional
9 – Políticas de atendimento a estudantes e egressos
10 – Sustentabilidade financeira
11  –  Outros  itens-  Incluir  outros  itens  não  mencionados  e  que  sejam

importantes e façam parte da IES, como contribuições científicas,
educativas, sociais, culturais da instituição (Por exemplos: grupos
de  teatro,  hospitais  universitários,  corais,  concursos  literários,
artísticos e culturais, museus, programas comunitários.

PRINCIPAIS OBJETIVOS DA A.I. dentro de cada IES:

� Produzir conhecimentos sobre os sentidos do conjunto de atividades
desenvolvidas pela instituição.

� Identificar os pontos de excelência, para dar continuidade, divulgar e
partilhar com outras instituições.

� Identificar as causas de seus problemas e deficiências a fim de saná-
las.

� Aumentar  a  consciência  pedagógica,  profissional  e  aprendiz  da
comunidade acadêmica, como um todo.

FINALIDADES PREVISTAS PELO MEC:

� Melhoria constante da educação superior, orientação de sua expansão.
� Aumento da  eficácia institucional e  de sua efetividade acadêmica e

social.
Esta sensibilização espera:

� Contribuir para a criação de uma cultura de avaliação, com seriedade e
ética.

� Congregar os diversos segmentos da instituição em torno do debate
avaliativo.

FAPAM: A EXCELÊNCIA COMO META!

A EVOLUÇÃO COMO COMPROMISSO!
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Faculdade de Pará de Minas – FAPAM 
Avaliação Institucional 2005 

Comissão Própria de Avaliação – CPA / FAPAM 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Total de alunos: 302 
Participantes: 239 
Participação: 79% 

 
 

Característica Avaliada: Desempenho docente 
 
 

 
Legenda Respostas 

Letra A – Ótimo / Atende plenamente / Sempre 220 
Letra B – Bom / Atende frequentemente / Muitas vezes 16 
Letra C – Regular / Atende parcialmente / Algumas vezes 03 
Letra D – Ruim / Não atende / Nunca 00 
Letra E – Não Sabe 00 

Total 239 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação feita pelo Corpo discente 
Curso: Administração 
Instrumento: Questionário 
Aplicação: Junho 2005 
 

92,0%

6,6%
1,2% 0% 0%
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30,0%

40,0%

50,0%

60,0%
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90,0%

100,0%

      Respostas 92,0% 6,6% 1,2% 0% 0%

Respostas Positivas 
Satisfação Total

Satisfação Parcial - 
Conceito Bom

Satisfação Parcial - 
Conceito Regular

Insatisfação Não Sabe
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Faculdade de Pará de Minas – FAPAM 
Avaliação Institucional 2005 

Comissão Própria de Avaliação – CPA / FAPAM 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Total de alunos: 171 
Participantes: 127 
Participação: 74% 

 
 

Característica Avaliada: Desempenho docente 
 

Legenda Respostas 
Letra A – Ótimo / Atende plenamente / Sempre 96 
Letra B – Bom / Atende freqüentemente / Muitas vezes 28 
Letra C – Regular / Atende parcialmente / Algumas vezes 02 
Letra D – Ruim / Não atende / Nunca 01 
Letra E – Não Sabe 00 

Total 127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Avaliação feita pelo Corpo discente 
Curso: Ciências Biológicas 
Instrumento: Questionário 
Aplicação: Junho 2005 
 

75,5%
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      Respostas 75,5% 22,0% 1,5% 0,7% 0%

Respostas Positivas 
Satisfação Total

Satisfação Parcial - 
Conceito Bom

Satisfação Parcial - 
Conceito Regular

Insatisfação Não sabe
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Faculdade de Pará de Minas – FAPAM 
Avaliação Institucional 2005 

Comissão Própria de Avaliação – CPA / FAPAM 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Total de alunos: 247 
Participantes: 201 
Participação: 81,3% 

 
 

Característica Avaliada: Desempenho docente 
 
 

 
Legenda Respostas 

Letra A – Ótimo / Atende plenamente / Sempre 182 
Letra B – Bom / Atende freqüentemente / Muitas vezes 11 
Letra C – Regular / Atende parcialmente / Algumas vezes 08 
Letra D – Ruim / Não atende / Nunca 00 
Letra E – Não Sabe 00 

Total 201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Avaliação feita pelo Corpo discente 
Curso: Direito 
Instrumento: Questionário 
Aplicação: Junho 2005 
 

90,5%

5,4% 3,9%
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      Respostas 90,5% 5,4% 3,9% 0%

Respostas Positivas 
Satisfação Total

Satisfação Parcial - 
Conceito Bom

Satisfação Parcial - 
Conceito Regular

Insatisfação
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Faculdade de Pará de Minas – FAPAM 
Avaliação Institucional 2005 

Comissão Própria de Avaliação – CPA / FAPAM 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Total de alunos: 45 
Participantes: 38 
Participação: 84,4% 

 
 

Característica Avaliada: Desempenho docente 
 

Legenda Respostas 
Letra A – Ótimo / Atende plenamente / Sempre 35 
Letra B – Bom / Atende freqüentemente / Muitas vezes 02 
Letra C – Regular / Atende parcialmente / Algumas vezes 01 
Letra D – Ruim / Não atende / Nunca 00 
Letra E – Não Sabe 00 

Total 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Avaliação feita pelo Corpo discente 
Curso: Enfermagem 
Instrumento: Questionário 
Aplicação: Junho 2005 
 

92,1%
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      Respostas 92,1% 5,2% 2,6% 0% 0%

Respostas Positivas 
Satisfação Total

Satisfação Parcial - 
Conceito Bom

Satisfação Parcial - 
Conceito Regular

Insatisfação Não sabe
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Faculdade de Pará de Minas – FAPAM 
Avaliação Institucional 2005 

Comissão Própria de Avaliação – CPA / FAPAM 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Total de alunos: 135 
Participantes: 108 
Participação: 80% 

 
 

Característica Avaliada: Desempenho docente 
 
 

 
Legenda Respostas 

Letra A – Ótimo / Atende plenamente / Sempre 90 
Letra B – Bom / Atende freqüentemente / Muitas vezes 12 
Letra C – Regular / Atende parcialmente / Algumas vezes 03 
Letra D – Ruim / Não atende / Nunca 03 
Letra E – Não Sabe 00 

Total 108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação feita pelo Corpo discente 
Curso: Geografia / História 
Instrumento: Questionário 
Aplicação: Junho 2005 
 

83,3%

11,1%

2,7% 2,7%
0%
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      Respostas 83,3% 11,1% 2,7% 2,7% 0%

Respostas Positivas 
Satisfação Total

Satisfação Parcial - 
Conceito Bom

Satisfação Parcial - 
Conceito Regular

Insatisfação Não sabe
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Faculdade de Pará de Minas – FAPAM 
Avaliação Institucional 2005 

Comissão Própria de Avaliação – CPA / FAPAM 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Total de alunos: 140 
Participantes: 120 
Participação: 85,7% 

 
 

Característica Avaliada: Desempenho docente 
 
 

 
Legenda Respostas 

Letra A – Ótimo / Atende plenamente / Sempre 100 
Letra B – Bom / Atende freqüentemente / Muitas vezes 10 
Letra C – Regular / Atende parcialmente / Algumas vezes 07 
Letra D – Ruim / Não atende / Nunca 03 
Letra E – Não Sabe 00 

Total 120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avaliação feita pelo Corpo discente 
Curso: Letras 
Instrumento: Questionário 
Aplicação: Junho 2005 
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      Respostas 83,3% 8,3% 5,0% 2,5%

Respostas Positivas 
Satisfação Total

Satisfação Parcial - 
Conceito Bom

Satisfação Parcial - 
Conceito Regular

Insatisfação
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Faculdade de Pará de Minas – FAPAM 
Avaliação Institucional 2005 

Comissão Própria de Avaliação – CPA / FAPAM 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Total de alunos: 181 
Participantes: 128 
Participação: 70,7% 

 
 

Característica Avaliada: Desempenho docente 
 
 

 
Legenda Respostas 

Letra A – Ótimo / Atende plenamente / Sempre 110 
Letra B – Bom / Atende freqüentemente / Muitas vezes 11 
Letra C – Regular / Atende parcialmente / Algumas vezes 07 
Letra D – Ruim / Não atende / Nunca 00 
Letra E – Não Sabe 00 

Total 128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avaliação feita pelo Corpo discente 
Curso: Matemática 
Instrumento: Questionário 
Aplicação: Junho 2005 
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80,0%

90,0%

      Respostas 85,9% 8,5% 5,4% 0% 0%

Respostas Positivas 
Satisfação Total

Satisfação Parcial - 
Conceito Bom

Satisfação Parcial - 
Conceito Regular

Insatisfação Não sabe
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Faculdade de Pará de Minas – FAPAM 
Avaliação Institucional 2005 

Comissão Própria de Avaliação – CPA / 
FAPAM 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Total de alunos: 45 
Participantes: 42 
Participação: 91% 

 
 

Característica Avaliada: Desempenho docente 
 
 

 
Legenda Respostas 

Letra A – Ótimo / Atende plenamente / Sempre 38 
Letra B – Bom / Atende freqüentemente / Muitas vezes 03 
Letra C – Regular / Atende parcialmente / Algumas vezes 01 
Letra D – Ruim / Não atende / Nunca 00 
Letra E – Não Sabe 00 

Total 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação feita pelo Corpo discente 
Curso: Nutrição 
Instrumento: Questionário 
Aplicação: Junho 2005 
 

90,4%

7,1%
2,3% 0% 0%
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      Respostas 90,4% 7,1% 2,3% 0% 0%

Respostas Positivas 
Satisfação Total

Satisfação Parcial - 
Conceito Bom

Satisfação Parcial - 
Conceito Regular

Insatisfação Não sabe
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Faculdade de Pará de Minas – FAPAM 
Avaliação Institucional – Ano Base 2005 

Comissão Própria de Avaliação – CPA / FAPAM 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Total geral de respostas positivas dos profissionais da IES 
Avaliadores: funcionários técnico-administrativos, coordenadores e 

professores. 
 
 
 
 

Legenda Respostas 
Letra A – Ótimo / Atende plenamente / Sempre 
Funcionários 391 81,4% 
Coordenadores 261 76,6% 
Professores 878 72,2% 

 
 

 
 

Avaliação feita pelos funcionários. 
Instrumento: Questionário 
Aplicação: Junho 2005 
 

81,4%

76,6%

72,2%

Funcionários Coordenadores Professores
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