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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FACULDADE DE PARÁ DE MINAS 

 

Ciclo Avaliativo: 2006 / 2008 

I – DADOS DA INSTITUIÇÃO 
 

Faculdade de Pará de Minas – FAPAM – 0752 

Diretoria: Professor Geraldo Fernandes Fonte Boa – Diretor geral 

Professor Flávio Marcus da Silva - Vice-diretor 

Dr. Francisco de Assis Freitas – Diretor Financeiro  

Mantenedora: Confraria Nossa Senhora da Piedade da Paróquia Nossa Senhora da Piedade 

Presidente: Ana de Oliveira Guimarães Gaudioso  

Vice-presidente: Flores Maria França 

Caracterização: Instituição privada  

Sem fins lucrativos 

Faculdades isoladas 

Estado: Minas Gerais – Município: Pará de Minas 

Cursos de graduação: 09 

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

Geografia / História, Letras, Matemática, Nutrição. 

Alunos: 1276 

Professores: 102 

Funcionários: 68 
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Composição da Comissão Própria de Avaliação – CPA/FAPAM 

Coordenadora: Lígia Augusta Muniz Ribeiro 

Coordenadora-Adjunta: Jane Gipse Almeida 

Secretaria de Legislação e Normas: Marília Diniz Gontijo Vilaça 

Representantes da Sociedade Civil: Erna Lenir de Alcântara Cunha, 

Antonio de Melo Silva  

Geovane Salgueiro Moreira 

Representante da Mantenedora: Idalina Melo Cançado 

Representante dos Coordenadores de Cursos: Irani Gonçalves Cardozo Ribeiro 

Representantes do corpo técnico-administrativo: Flávio Gonçalves de Oliveira  

Ana Margareth Fonseca 

Representantes do Comitê de Avaliação Institucional: 

Representantes docentes dos cursos: 

� Administração: Dante Grassi Pinto Ferreira 

� Ciências Biológicas: Maria Cézar Ferreira Barbosa 

� Direito: Giovanni Vinícius Caetano e Silva 

� Enfermagem: Tiana Rita dos Santos Rodrigues 

� Geografia / História: Maria da Conceição Diniz Araújo 

� Letras: Ana Maria Moreira da Silveira 

� Matemática: Maria Helena Aguiar dos Santos 

� Nutrição: Patrícia Aparecida Moreira 

Representantes discentes dos cursos: 

� Administração: Mário de Morais Júnior 
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� Ciências Biológicas: Luana Flores Eustáquio 

� Direito: Djavan Laurentys de Morais Almeida 

� Enfermagem: Adélia da Conceição Soares 

� Geografia / História: Marcos Vinícius Lopes Cançado 

� Letras: Cláudia Alvarenga Pereira Fontes  

� Matemática: Daniela Gomes Coelho 

� Nutrição: Lana Claudinez dos Santos 

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

Ato de designação da atual CPA / FAPAM: 14 de março de 2007 

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A auto-avaliação das instituições de ensino superior é ainda recente no Brasil. Em outros pa-

íses, ela já existe há mais tempo e coexiste com a avaliação de outras instituições sociais, como in-

dústrias, empresas, entidades filantrópicas, etc. 

Estudiosos do ensino superior, no país, afirmam que, se em décadas passadas este nível de 

ensino, a Educação Superior, vivia uma crise de expansão, de quantidade, na última década, às por-

tas do novo milênio, começou-se a vivenciar uma preocupação maior, que perdura até hoje: inicia-

va-se uma nova crise, uma crise de qualidade. Proliferaram-se cursos superiores, pelo país afora, 

convivendo com a inexistência de um sistema avaliativo efetivo, que aferisse a seriedade e qualida-

de na condução de tais cursos. 

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

expansão e qualidade são pressupostos que não podem se separar, mas têm que estar articulados, 

dentro da educação superior.  

Antes das metas numéricas, o importante é que seja uma expansão balizada dentro 
de um critério de qualidade. Não basta crescer a qualquer custo, é importante cres-
cer com uma política afirmativa na direção do crescimento, tanto no setor público, 
quanto no privado, desde que o critério de qualidade seja garantido. É importante 
crescer com qualidade e é importante, também, que nesse processo se promova a 
inclusão social, através da educação. (MOTA, Ronaldo/ 2007) 

Na busca de sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, a educação superior 

brasileira deparou-se diante de uma urgente necessidade: implantar e cultivar uma cultura de avalia-

ção. Esta necessidade não acontece apenas em atendimento às exigências das novas leis que regem 
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o ensino superior do país, depois da implantação do Sistema Nacional do Ensino Superior – Sinaes, 

para fins de regulação do ensino superior. A avaliação institucional faz-se necessária para que se 

possa alcançar a qualidade que se almeja para os futuros profissionais graduados.  

Os primeiros olhares da Faculdade de Pará de Minas – FAPAM – sobre a sua realidade insti-

tucional aconteceu entre os anos de 1999 e 2003. A instituição, tentando melhorar seu modelo orga-

nizacional, procurou criar instrumentos avaliativos que auxiliassem a condução do processo. Neste 

período, esta Instituição de Ensino Superior – IES – criou o seu Projeto de Avaliação Institucional e 

realizou dois ciclos avaliativos (2000/2002 e 2003/2004) e, ainda que de forma incipiente, ambos 

auxiliaram e resultaram em várias mudanças, em diversos setores acadêmicos. 

Nessa época, o Ministério da Educação – MEC – sugeria que as IES se auto-avaliassem, vo-

luntariamente, para prestar contas a sua comunidade acadêmica e, também, à sociedade em geral, 

dos serviços educacionais que ofereciam.  

Estas primeiras avaliações das instituições de ensino superior brasileiras, constituíram-se em 

um importante material, com referenciais básicos que, aliados a outros estudos da realidade educa-

cional brasileira, auxiliaram para uma sistematização do processo. Assim, em 14 de abril de 2004, 

acontece a promulgação da Lei 10.861, que instituiu o Sinaes, tendo seus procedimentos regula-

mentados pela Portaria 2.051, de 09 de julho de 2004, que trata das competências da Comissão Na-

cional de Avaliação da Educação Superior – Conaes e dos instrumentos avaliativos, no âmbito de 

cada IES. 

Em 2004, em atendimento ao Sinaes, a Faculdade de Pará de Minas reorganizou seu grupo 

de estudos sobre avaliação institucional, e instituiu a Comissão Própria de Avaliação – CPA / FA-

PAM, segundo as determinações da referida lei. 

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

nal da instituição e conduziu todo o processo do seu primeiro ciclo avaliativo, segundo as determi-

nações da Conaes, órgão colegiado de coordenação e supervisão do Sinaes. 

Após terminar o relatório final desse primeiro ciclo avaliativo e enviá-lo aos setores compe-

tentes do MEC, a CPA/FAPAM reuniu-se, por diversas vezes, para um balanço crítico pormenori-

zado, dessa primeira experiência e aperfeiçoamento dos futuros processos avaliativos da IES. 

Em abril de 2006, o Centro de Avaliação Institucional da Faculdade de Pará de Minas reúne-

se para discutir novos estudos sobre a avaliação do ensino superior e para a elaboração e posterior 

aprovação do Cronograma de Ações do segundo ciclo avaliativo (2006/2008), proposto pela 

CPA/FAPAM.  

Os primeiros períodos de todos os cursos foram visitados para sensibilização, esclarecimen-

tos e conscientização da importância da avaliação institucional, aplicando-se os mesmos seminários 

de sensibilização, preparados no ano anterior para os períodos mais avançados. Os professores e 
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funcionários recém-contratados participaram também dos referidos seminários.  

Para a totalidade da comunidade acadêmica foram distribuídos fôlderes explicativos, publi-

cadas matérias nos jornais da FAPAM, de circulação interna e externa, além de informativos distri-

buídos nos setores, nos murais da instituição e ainda foram atualizadas e disponibilizadas as infor-

mações sobre a avaliação institucional no Site da IES. 

Esta conscientização buscou sempre a participação de todos os envolvidos, deixando claro 

que este processo avaliativo não tem caráter punitivo, mas de aperfeiçoamento e de melhoria da 

qualidade, no fazer educacional da IES e, ainda busca tornar público, comunicar à sociedade em 

geral, a estrutura de funcionamento da instituição e tudo que ela produz, numa dimensão de accoun-

tability.  

Avaliar é dar valor. A Faculdade de Pará de Minas tomou como lema, em sua avaliação ins-

titucional, avaliar para conhecer e melhorar e avaliar para valorizar. Assim já, de início, preparamos 

os caminhos para que, uma vez se auto-conhecendo, a instituição pudesse modificar as fragilidades 

que seriam descobertas e valorizar, dando continuidade, às suas potencialidades, ou seja, aquilo que 

tem de melhor. 

Atualmente, o setor de avaliação está sendo reorganizado (1º semestre de 2008) e, em lugar 

do antigo Projeto de Avaliação Institucional, foi implantado o Centro de Avaliação Institucional da 

Faculdade de Pará de Minas – CENA – com representantes em todos os cursos e setores da institui-

ção e que tem a Comissão Própria de Avaliação como órgão de coordenação e supervisão.  

III – METODOLOGIA 

As metodologias aplicadas no primeiro ciclo avaliativo foram aperfeiçoadas e receberam al-

guns ajustes, sendo ampliadas, em alguns aspectos que levariam a um conhecimento maior dos pro-

cessos educativos e pedagógicos que ocorrem no cotidiano da IES, envolvendo todas as suas ativi-

dades fins: ensino, pesquisa e extensão. 

Os instrumentos avaliativos foram selecionados e estruturados pelo Centro de Avaliação ins-

titucional, que juntamente com a CPA/FAPAM, organizou todo um sistema de coleta de informa-

ções, que poderiam apresentar claramente o dia a dia de trabalho da IES e de seus cursos. 

Em primeiro lugar, foram estudados os principais documentos da instituição, seu Regimento 

Geral, o Projeto Político Pedagógico Institucional e o Plano de Desenvolvimento Institucional, com 

as modificações e aditamentos que receberam. Esta leitura mostrou o universo institucional, com 

suas linhas de ação, preparando a equipe para a análise de cada curso, em particular.  

Em seguida, foi realizado um quadro de leitura dos Projetos Pedagógicos de cada curso, que 
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foram discutidos e analisados, juntamente com os coordenadores pedagógicos e de cursos. 

Foram realizadas visitas a todos os setores da instituição e realizadas entrevistas com os co-

ordenadores das áreas administrativas e pedagógicas, relacionadas às principais dimensões da edu-

cação superior: o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Definiu-se em trabalhar por amostragem, privilegiando os métodos qualitativos, na aplica-

ção de questionários para a comunidade acadêmica, em sua totalidade (corpo docente, discente e 

técnico-administrativo), com o cuidado de se organizarem grupos amostrais que não comprometes-

sem a realidade institucional.  

Dentro de cada curso, foram criadas sub-comissões voluntárias que foram fundamentais na 

elaboração e aplicação dos instrumentos de avaliação, para os professores , alunos e funcionários.  

Todas as dimensões analisadas tiveram uma representatividade significativa, sintonizadas 

com o momento vivido pela instituição e que permitiram analisar o todo institucional, deixando cla-

ra a essência do cotidiano acadêmico e, dando, também, uma visão clara das potencialidades e fragi-

lidades, das ações educativas que a IES oferece. 

No tocante à comunicação com a sociedade civil organizada, a FAPAM mantém contato 

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

contato, com quase toda a totalidade de seus egressos, formados nos últimos sete anos e, ainda, cer-

ca de sessenta egressos, formados entre os anos de 1995 e 2000, perfazendo um total de cerca de um 

mil e quinhentos graduados. Estes contatos são realizados através do envio de correspondências e 

de publicações da IES, visitas a vários setores e instituições da região e, ainda, recebimento de to-

dos os segmentos da sociedade externa citados, dentro do Campus FAPAM. 

Neste segundo ciclo avaliativo da Faculdade de Pará de Minas, privilegiou-se, como já foi 

colocado, os métodos qualitativos, para que o Centro de Avaliação Institucional da Faculdade de 

Pará de Minas – CENA – e a CPA/FAPAM conseguissem uma análise mais aprofundada dos seto-

res acadêmicos e para agilização do processo avaliativo institucional, sem que fossem perdidas ca-

racterísticas fundamentais da identidade da IES. 

IV – DESENVOLVIMENTO 

A realização da auto-avaliação institucional é de suma importância, não só para fins regula-

tórios da IES, junto ao MEC, mas também para se aferir a qualidade dos serviços educacionais ofe-

recidos por ela, à sociedade mineira. 

Dentro do ensino superior, o trabalho com o conhecimento é o seu objeto e a sua finalidade. 

A construção deste conhecimento, no universo dos graduandos, nutre-se do conhecimento científi-
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co, mas não pode desvincular-se da realidade social cotidiana. Esta construção deverá estar vincula-

da à aquisição, produção e difusão do saber, em cada área do conhecimento.  

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

to, atrelado ao desenvolvimento de competências e habilidades, tendo como finalidade última a 

formação integral do profissional e do cidadão. 

A auto-avaliação da Faculdade de Pará de Minas procurou construir um processo avaliativo, 

com foco em suas atividades fins: o ensino, a pesquisa e a extensão, tendo sempre como objetivo a 

formação do aluno, como cidadão consciente de seus direitos e deveres. 

Seguindo a mesma estruturação do relatório final do primeiro ciclo avaliativo, desenvolvido 

pela FAPAM (2004/2006) descrevemos, no presente relatório, o estudo apurado da realidade insti-

tucional, inserida nas dez dimensões previstas na lei que instituiu o Sinaes. Junto a cada dimensão 

analisada, apontamos as potencialidades da IES, como características a serem conservadas e desen-

volvidas e, também, as fragilidades, pontos fracos que merecerão uma correção de rumos, tendo em 

vista ser esta uma das grandes finalidades de todo esse processo avaliativo. 

 

DIMENSÕES INSTITUCIONAIS AVALIADAS 

1ª DIMENSÃO – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Ao serem estudados e analisados, os documentos da Faculdade de Pará de Minas apontaram 

para uma direção principal: todos foram construídos para aferir qualidade e pertinência às ações da 

Academia. 

O Projeto Político Pedagógico Institucional é o documento norteador do trabalho acadêmico, 

desenvolvido pela FAPAM, em sintonia com os objetivos de cada curso que a IES oferece e, tam-

bém, com os outros serviços educacionais que realiza. Assim, percebeu-se, dentro dele, a constante 

procura da instituição, por tudo que propicie qualidade aos cursos oferecidos, através das diretrizes 

pedagógicas centrais que culminam em: 

a) Dedicar uma atenção especial aos projetos pedagógicos dos cursos, com todos os re-

ferenciais curriculares que qualificarão cada um deles.  

b) Observar com rigor a contratação docente, buscando o bom desempenho de cada 

professor, dentro da disciplina que ministra e conseguindo, assim, um corpo docente 

bem titulado em cada curso. 
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c) Pesquisa e extensão articuladas à realidade onde se encontra inserida a instituição, 

contribuindo e promovendo o desenvolvimento regional. 

d) Corpo discente sendo bem conduzido, para que a formação continuada que recebe, 

capacite-o gradativamente e cada vez mais a um melhor desempenho acadêmico. 

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

dagógico Institucional da IES: “o desenvolvimento do indivíduo, de tal forma que e-

le, dotado de uma visão crítica e de competência e conscientização política, possa 

exercer com eficiência a cidadania”. (Projeto Político Pedagógico Institucional – Fa-

culdade de Pará de Minas – FAPAM - 2007/2010).  

A missão da Faculdade de Pará de Minas norteia sua visão, os valores, e os objetivos institu-

cionais, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para o ensino supe-

rior, missão esta claramente expressa no referido documento: 

A FAPAM – Faculdade de Pará de Minas – tem como missão possibilitar a pro-
moção humana por intermédio da produção e da transmissão de conhecimento, pe-
lo fomento à cultura e ao progresso científico, para assim contribuir com o desen-
volvimento da humanidade. 

O cumprimento desta missão garantirá aos graduados uma vantagem competitiva 
no mercado de trabalho, formando profissionais críticos, criativos, empreendedo-
res e com consciência ética e profissional. (Projeto Político Pedagógico Institucio-
nal – Faculdade de Pará de Minas – 2007/2010). 

O Centro de estudos da Avaliação Institucional da FAPAM concluiu que os pressupostos te-

óricos e metodológicos, contidos no Projeto Político Pedagógico Institucional, da IES, dão ênfase, 

tanto à formação técnico-científica, quanto à formação política e humana, cuidando da educação 

integral do cidadão que atuará na sociedade brasileira.   

O Projeto de Desenvolvimento Institucional – PDI – da Faculdade de Pará de Minas foi 

construído com uma visão prospectiva do futuro da Academia, alicerçada em seu potencial e em sua 

realidade e, muitas vezes, vem cumprindo algumas das metas traçadas, antes mesmo das datas pre-

vistas. Ao realizar estas metas, a instituição tem ultrapassado as propostas, aprimorando-as durante 

a sua execução. 

Seguindo propostas do documento, para a estrutura física da IES, foram construídos: o se-

gundo auditório, com capacidade para 200 pessoas, os laboratórios específicos para o curso de Di-

reito (Núcleo de Práticas Jurídicas, Salas especializadas em Atendimentos jurídico-acadêmicos e 

Laboratório de Informática próprio para o curso). 

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

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

Assim, continuam sendo conduzidos o Programa de Apoio ao Docente – PROAD e Apoio 

ao Pessoal Técnico-Administrativo, através do qual são disponibilizados recursos para capacitação, 
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em cursos de nível técnico e de pós-graduação. Atualmente, a instituição conseguiu um corpo do-

cente, que possui um total de 44% de mestres, 44% de especialistas, 11% de graduados, que estão 

se especializando e um professor, que também é coordenador do Núcleo de Pesquisa da IES, com 

doutorado. 

O alocamento de recursos para a extensão e a iniciação científica, reestruturação do Plano de 

Cargos e Salários, proposta presente dentro do PDI, continuam em andamento. Suportes adequados 

para viabilizar a qualidade dos cursos oferecidos, também são criados constantemente, cumprindo 

as diretrizes claramente expressas no documento:  

Diretriz 01:  
Criar condições de integração entre os diferentes campos de conhecimento dos 
cursos oferecidos, de tal maneira que haja solidariedade, empenho comum e parti-
cipação, para a realização de programas que transcendam o âmbito das matérias, 
disciplinas ou módulos dos cursos, enriquecendo, diversificando e flexibilizando a 
oferta educacional para responder às demandas educacionais do futuro, estruturan-
do níveis educacionais progressivos e adequados às variadas necessidades e inte-
resses profissionais e culturais das pessoas e às mudanças requeridas pelo mercado 
da região. (Faculdade de Pará de Minas – Projeto de Desenvolvimento Institucio-
nal – PDI – 2007/2010). 

Procurando realizar um estudo amplo, o Centro de Avaliação Institucional da Faculdade de 

Pará de Minas – CENA – voltou sua atenção para o Regimento Geral da IES, seu documento mais 

antigo e primário, que contém a sua organização administrativa, didático-pedagógica e dispositivos 

disciplinares. Recentemente, este documento passou por alterações em alguns de seus artigos, para 

adequar-se aos propósitos da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e em 

atendimento à diligência aberta pelo Ministério da Educação - MEC, para que se fizessem estas re-

feridas alterações. As alterações foram propostas e aceitas pelo Conselho Superior da Faculdade de 

Pará de Minas, encaminhadas ao MEC, para fins de recredenciamento da instituição. 

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

institucional, analisou os Projetos Pedagógicos de cada curso, em particular. Os reflexos desta aná-

lise aparecerão em vários momentos deste relatório, pois nas outras dimensões aqui explicitadas, 

serão tratados diversos aspectos dos cursos oferecidos, em consonância com os seus respectivos 

projetos.  

2ª DIMENSÃO – Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão 

2.1 – O Ensino 

As propostas pedagógicas de cada curso de uma instituição de ensino superior devem dire-

cionar caminhos a serem trilhados, que conduzam à formação do profissional, com as competências 

e habilidades inerentes a sua formação específica. Um curso superior avança em sua qualidade, 
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quando possui um Projeto Pedagógico bem construído e planejado e executado concretamente no 

seu cotidiano acadêmico. 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação precisam ser elaborados, demonstrando a 

pertinência das ações planejadas a serem desenvolvidas dentro do curso, que deverão traçar o perfil 

desejado para o egresso, como profissional e como cidadão.  

Os Projetos Pedagógicos dos cursos da Faculdade de Pará de Minas foram estruturados den-

tro destas exigências, o que contribuiu para a sua execução e vivência, dentro da realidade acadêmi-

ca.  

As conquistas profissionais de muitos dos egressos da FAPAM e o êxito conseguido pelos 

cursos, através da representatividade dos alunos selecionados, participantes do Enade, em diversas 

dimensões avaliadas, vêm comprovando a seriedade com que são conduzidos os cursos da IES e a 

qualidade de sua estruturação. Ao participarem do Enade, os cursos de Administração e Ciências 

Biológicas conseguiram conceito máximo no Índice de Diferença no Desempenho Alcançado, um 

dos referenciais avaliados. Alunos egressos dos cursos de licenciatura da IES, brilham, não só como 

docentes, mas também em diversos concursos públicos. Podemos citar como exemplo uma aluna de 

Letras que passou, em primeiro lugar, em um concurso para Redatora Oficial e uma aluna de Geo-

grafia que passou em segundo lugar no Estado de Minas Gerais, no Concurso do Instituto Estadual 

de Florestas, entre outros. 

A Faculdade de Pará de Minas busca qualidade para seus cursos, articulando o seu fazer pe-

dagógico em torno de três eixos principais: 

a) Projeto Pedagógico bem conduzido, norteador do trabalho dos professores e dos co-

ordenadores. 

b) Corpo docente bem titulado. Professor demonstrando um bom desempenho, na área 

de saber da disciplina que ministra. 

c) Desenvolvimento constante do corpo discente, dotando o aluno novato, gradativa-

mente, de pré-requisitos que o capacitem a um melhor trabalho acadêmico. 

Pontos a serem aperfeiçoados, no sistema de ensino 

Em uma avaliação bem conduzida vem à tona, com melhor discernimento, o modo de con-

dução das várias atividades acadêmicas, com as características didático-pedagógicas, que lhe são 

inerentes. 

Através dos diversos instrumentos avaliativos utilizados, a equipe da CPA/FAPAM consta-

tou que as avaliações de rendimento dos alunos nas disciplinas, em cada curso, necessitam de me-

lhor adequação, para a formação das competências e habilidades do graduando. Constatou-se que as 

exigências, no tocante a aquisição do saber teórico, são grandes e devem continuar. Contudo, o pro-
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cesso avaliativo de cada curso deve ser revisto, para se evitar um ensino exageradamente conteudis-

ta, em detrimento do estímulo à criatividade do aluno e ao desenvolvimento das competências e ha-

bilidades, inerentes a sua área profissional. Este modelo teórico-conteudista, tão combatido por 

grandes nomes, estudiosos da educação brasileira, não contribui para a formação do perfil ideal, do 

profissional que a sociedade atual exige. 

Nas respostas aos questionários, aplicados aos grupos amostrais, representativos do corpo 

docente e discente, foi um pedido recorrente: que as coordenações dos cursos revissem o sistema 

avaliativo da IES. 

As coordenadorias de todos os cursos da FAPAM, aliadas à diretoria e às coordenações pe-

dagógicas e de avaliação, estão se reunindo e construindo novos processos, adequados a cada curso 

e a cada disciplina, particularmente. Consideramos que os novos caminhos avaliativos, dos cursos 

da Faculdade de Pará de Minas, irão contribuir para a formação ideal do egresso que irá atuar no 

mercado profissional atual. 

Outro ponto detectado e que requer uma intervenção mais imediata é a falta de contato dos 

professores de cada curso, para as discussões sobre a condução dos mesmos, no cumprimento das 

propostas do projeto pedagógico de cada um, discussões estas essenciais para o desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem e a construção coletiva do currículo dos cursos.  

As novas propostas de ação, do Colegiado de cada curso, estão em andamento, com um ca-

lendário adequado de reuniões, grupos de estudos, cursos de aperfeiçoamento, etc.  

Estas novas medidas, tanto na reestruturação do processo avaliativo de cada curso, como 

numa maior integração do seu colegiado, abrirão as portas para a condução de um ensino superior 

interdisciplinar, em sua realidade cotidiana. 

Nas primeiras reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da IES, tendo como 

pauta os assuntos acima descritos, já constatou-se que, ao se buscarem melhores caminhos para as 

fragilidades detectadas, conseqüentemente estaremos caminhando para uma maior convivência en-

tre as áreas de saber, dos cursos oferecidos pela instituição.  

A condução de um ensino transdisciplinar, superando a excessiva compartimentalização do 

conhecimento e promovendo o diálogo entre as áreas de saber oferecidas, tornou-se uma das próxi-

mas metas da IES, que, em acordo com sua missão, pretende o desenvolvimento da pessoa humana, 

cultivando a sua formação humanística, para o pleno exercício da cidadania.  

 

2.2- A Extensão 

A Educação Superior está sempre em busca da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa 

e a extensão, dentro da prática educativa, pois o ensino superior não pode distanciar-se das necessi-
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dades do mundo e de sua realidade social. Ao contrário, a busca de soluções para os problemas pós-

modernos, deve ser uma procura constante para as instituições de ensino superior. 

O Centro de Extensão da Faculdade de Pará de Minas – CEFAPAM – conduz duas linhas de 

ação: cursos extencionistas e cursos sociais. 

2.2.1- Cursos Extensionistas 

Os cursos de extensão, na Faculdade de Pará Minas atendem, prioritariamente, aos interesses 

dos vários cursos da IES e toda a comunidade acadêmica, de um modo geral, para que se incluam 

neste atendimento os funcionários da Academia. Constantemente, são oferecidos cursos de interesse 

discente e docente, relacionados às disciplinas e estudos ministrados naquele período. 

Em parceria com o Programa de Acompanhamento ao Discente e procurando auxiliar a vida 

acadêmica do aluno, são oferecidos cursos de complementação, reposição de disciplinas e de nive-

lamento. 

Ao longo do ano, o Centro de Extensão oferece diversos eventos como simpósios, palestras, 

mini-cursos, seminários, etc, abertos à sociedade externa e que vêm contribuindo com o desenvol-

vimento educacional e cultural, da comunidade acadêmica e da sociedade regional. 

Seguem, abaixo elencados, os principais trabalhos, realizados no período analisado e desen-

volvidos dentro do Centro de Extensão da FAPAM: 

� Projeto Quem Precisa Não Pode Esperar – Campanha de Doação de Sangue – desenvol-

vida pelos Cursos de Administração e Enfermagem da FAPAM, em parceria com o Hemo-

minas. O projeto existe desde 2005 e beneficia o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que 

atende à população de várias cidades do centro-oeste mineiro. A Campanha acontece quatro 

vezes, durante o ano e tem conseguido abastecer as reservas do Banco de Sangue do referido 

hospital. 

� Fórum Mineiro de Administração – Desenvolvido pelo curso de Administração, em par-

ceria com o Conselho Regional de Administração, cuja representatividade da região em tor-

no a Pará de Minas, tem sede no Campus FAPAM. Os dois primeiros Fóruns foram realiza-

dos nos anos de 2006 e 2007 e o terceiro está agendado para maio de 2008. Participam do 

evento alunos e professores do Curso de Administração, além de profissionais convidados, 

de toda a região. 

� Projeto Vagalume: mais luz para os olhos dos leitores – Desenvolvido pelo Curso de Le-

tras, o projeto existe desde abril de 2004 e arrecada livros que são doados às bibliotecas das 

Escolas Públicas. Nestes quatro anos foram beneficiadas, entre outras, as seguintes escolas e 

entidades: Escola Municipal D. Orozina Mendonça, Projeto Bola de Gude, Escola Municipal 
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D. Cotinha e Escola Estadual Ademar de Melo. 

� Seminário do Meio Ambiente – Desenvolvido por alunos e professores do curso de Ciên-

cias Biológicas, o seminário é aberto à participação dos outros cursos da IES e a professores 

e profissionais interessados, da sociedade em geral. O diferencial, dentro deste evento, está 

no fato de serem oferecidos oficinas e cursos práticos de cuidados com o Meio Ambiente. 

� Como Elaborar Monografias – Dentre todos os cursos oferecidos foi o de maior procura, 

pelos alunos da IES. Oferecido por diversas vezes, durante dois anos seguidos, constatou-se 

que as novas exigências acadêmicas, voltadas para a qualidade do ensino superior, como 

Trabalhos de Conclusão de Cursos, Artigos Científicos, confecção de Projetos de Pesquisa e 

preparação para futuros cursos de pós-graduação, motivaram esta grande procura. 

� Mostra Cultural da FAPAM – Ação Social – Sábado anual de atendimento à sociedade, 

onde foram realizadas várias atividades, voltadas para a qualidade de vida da população. En-

tre os serviços oferecidos, podemos citar: orientações sobre cuidados com a saúde e o meio 

ambiente, orientações na área jurídica, serviços educacionais, como oficina de redação e de 

postagem, oficina de jogos matemáticos, equipe condutora de brincadeiras e lazer, prestação 

de serviços como corte de cabelo, serviços dentários básicos, em parceria com profissionais 

da área. Neste dia, aconteceram também gincanas educativas, distribuição de brindes (mate-

rial de higiene corporal, com incentivo aos cuidados com o corpo) e distribuição de alimen-

tos saudáveis, arrecadados e organizados pelo Curso de Nutrição. Além dos alimentos con-

sumidos durante o evento, são distribuídas cestas básicas, para as mães de família, dos bair-

ros de baixa renda, presentes no evento. 

� Dia V – Dia do Voluntário – Parceria entre a FAPAM, o Senai e a Escola Profissionalizan-

te Dr. Celso Charuri. A FAPAM organizou diversos Comitês de atendimento assistencial e a 

Escola Dr. Celso Charuri, do Senai, mapeou os bairros necessitados de atendimento na área. 

Foram organizados Comitês de Saúde e Educação Nutricional (Cursos de Enfermagem e 

Nutrição), Economia Doméstica e Primeiro Emprego (Cursos de Administração e Matemá-

tica), Educação Ambiental (Curso de Ciências Biológicas), Incentivo à leitura (Curso de Le-

tras) e Valorização da Identidade (Curso de Direito). 

� Projeto de Aprendizagem Social em Auxiliar Administrativo – Parceria entre a FAPAM, 

através de seu curso de Administração, SENAI e Prefeitura Municipal de Pará de Minas. 

Freqüentado por adolescentes e jovens, que tenham concluído o Ensino Fundamental e estão 

à procura do primeiro emprego. O projeto, iniciado em 2007, está beneficiando 30 jovens e a 

maioria dos alunos já está empregada. A formatura está prevista para junho de 2008. 
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� Semanas Acadêmicas dos Cursos de Graduação – Todos os cursos de graduação da Fa-

culdade de Pará de Minas, desenvolvem uma Semana Acadêmica Anual, onde são expostos 

os principais trabalhos desenvolvidos dentro dos cursos, contribuindo com a difusão dos co-

nhecimentos que os docentes e discentes adquirem e produzem. Os diversos eventos da se-

mana são abertos à visitação e participação da sociedade civil organizada. 

2.2.2 – Cursos Sociais permanentes 

Considerando um dos papéis fundamentais da extensão universitária, a contribuição com a 

evolução social, notadamente das camadas mais carentes da população, a Faculdade de Pará de Mi-

nas vem mantendo cursos sociais gratuitos, em caráter permanente. Estes cursos já beneficiaram 

centenas de pessoas, em sua maioria jovens, nos últimos seis anos. 

� Infacto – Informática FAPAM para o Crescimento de Todos – Cursos de Informática 

gratuitos, oferecidos para a sociedade em geral, com turmas de jovens e adultos e, mais re-

centemente, turmas de alunos da terceira idade. O projeto contribui com a inclusão digital de 

boa parcela dos jovens da cidade onde se encontra a IES, avançando em muitos distritos da 

região. 

� ELIIS – Ensino de Língua Inglesa e Interação Social – Cursos livres de Inglês, gratuitos 

oferecidos para jovens e adultos, da sociedade externa, que também têm beneficiado boa 

parte da população da região em torno ao Campus. 

� Projeto Lápis – Laboratório de Aprendizagem Interativa e Social – O projeto manteve 

parceria com diversas escolas do Ensino Fundamental, proporcionando reforço escolar para 

alunos com dificuldades de aprendizagem, em determinadas áreas do conhecimento. Mais 

recentemente o projeto, que funcionava no Campus FAPAM, foi levado para as próprias es-

colas que solicitaram o acompanhamento, evitando que os adolescentes precisassem se des-

locar dos diversos bairros, onde estudam, até o Campus. O reforço escolar é ministrado pe-

los alunos dos cursos de licenciaturas, supervisionados pelos professores e coordenadores. 

Pontos a serem aperfeiçoados, dentro do Centro de Extensão 

Nos questionários aplicados, muitos dos respondentes de todos os setores da instituição (cor-

po discente, docente e técnico-administrativo) queixaram-se da falta de oportunidades de participa-

ção em cursos extensionistas e demais eventos oferecidos dentro do Campus. Foi detectado que 

contribui, para esta queixa, a falta de comunicação interna e de divulgação das atividades extensio-

nistas intra-muros. 

O Centro de Extensão começou a ser remodelado, durante a finalização do presente relató-
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rio, neste primeiro semestre de 2008. A extensão terá segmentos organizados de atuação e calendá-

rios de eventos mensais, que serão divulgados amplamente, juntamente com sugestões de participa-

ção de setores específicos da comunidade acadêmica.  

Em uma instituição de ensino superior, as ações extensionistas dão qualidade ao cotidiano 

acadêmico. Cabe a Faculdade de Pará de Minas reorganizar a sua extensão, de maneira tal que os 

integrantes diretos da Academia, sejam os primeiros a se beneficiarem dela.   

2.3 – A Pesquisa 

No atual sistema de ensino superior brasileiro, fazer pesquisa ainda está ligado a uma parce-

la restrita de instituições. A produção do conhecimento requer formas de organização do processo, 

que representa um alto custo para as IES.  

As grandes universidades dispõem de recursos governamentais de fomento à pesquisa, aos 

quais os Centros Universitários e as Faculdades isoladas não têm acesso. Dentro destas últimas, a 

pesquisa é feita com recursos próprios, reservados com grande esforço, e representa elemento de 

custo significativo dentro do planejamento orçamentário das instituições. 

Em Faculdades de menor porte, como é o caso da FAPAM, a ênfase do setor de pesquisa é 

colocada dentro da iniciação científica, pois trabalha-se, sobretudo, com cursos de graduação. A 

instituição possui um Núcleo de Pesquisa – NUPE, com critérios próprios para a aceitação de proje-

tos científicos. Para esta aceitação, dois fatores considerados principais são analisados:  

1º – A qualidade do projeto apresentado.  

2º – A necessidade da pesquisa no contexto social da região, do estado e do país. 

A análise destes fatores é importante, pois são observadas as pertinências dos estudos reali-

zados e seu aproveitamento no contexto social, contribuindo para a evolução da região. Seguem, 

abaixo, as pesquisas realizadas, na Faculdade de Pará de Minas, durante o biênio 2006/2007. 

2.3.1 – Projetos do Curso de Ciências Biológicas 

� Projeto 1:  

� Perfil de DNA Plasmidial em bactérias resistentes a antibióticos isoladas do Ribeirão 

Paciência em Pará de Minas – MG 

� Professor responsável: Marcelo de Paiva Bechtlufft – Mestre em Biologia Molecular 

de Microbiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

� Alunos participantes: Juliana Gonçalves de Araújo (Bolsa de 20% de desconto na men-

salidade) e Elaine Maria Guimarães Alves (A aluna já tinha bolsa na IES). 

� Objetivos do Projeto: Manipulação e caracterização de DNA plasmidial in vitro para 

utilização em clonagem de genes; cultivo e isolamento de bactérias; extração de DNA; 
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recuperação do DNA no gel; tratamento com enzimas de restrição; caracterização quanto 

aos genes de resistência a antimicrobianos. 

� Ano de conclusão: 2006. 

� Projeto 2: 

� Avaliação preliminar da qualidade da água do Córrego do Geraldo (Pará de Minas – 

MG) com base em parâmetros físico-químicos, indicadores microbiológicos e bioindica-

dores  

� Professor responsável: Michael Dave Cançado Goulart – Mestre em Ecologia pela U-

niversidade Federal de Minas Gerais (Bolsa de 2 horas/aulas por mês). 

� Alunos participantes: Tássia Elias (A aluna já dispunha de uma bolsa na IES) e Angé-

lica Alves (Bolsa de 20% de desconto na mensalidade). 

� Objetivo do Projeto: O crescimento exagerado da população, o avanço da tecnologia e 

a ocupação de áreas preservadas, acarretam o aumento da poluição de ecossistemas a-

quáticos, contribuindo para o decréscimo das comunidades biológicas presentes nestes 

ambientes. Este estudo teve como objetivo principal realizar uma avaliação da qualidade 

da água do córrego do Geraldo a partir da análise de parâmetros físico-químicos e carac-

terização das comunidades biológicas (zooplâncton e bentos) e microbiológica (colifor-

mes totais e fecais). 

� Ano de conclusão: 2006 

� Projeto 3: 

� Perfil de Proteínas de glândula salivar e estômago de carrapato Boophilus micropulus. 

� Professor responsável: Marcelo de Paiva Bechtlufft – Mestre em Biologia Molecular 

de Microbiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul  

� Alunos participantes: Janaína Aparecida Gonçalves Ramos (A aluna já dispunha de 

uma bolsa na IES), Rafaela Ribeiro de Oliveira (Bolsa de 20% de desconto na mensali-

dade) 

� Objetivo do Projeto: Iniciar o cultivo in vitro do carrapato Boophilus micropulus, vi-

sando a isolar antígenos para a produção de vacinas.  

� O projeto foi iniciado em 2007 e finalizado em maio de 2008. 

� Projeto 4:  

� Ecologia e conservação de espécies vegetais ameaçadas de extinção nos campos rupes-

tres da Serra do Cipó - MG 

� Professor responsável: Deise Tatiane Bueno Miola – Mestre em Ecologia pela Univer-

sidade Federal de Minas Gerais (Bolsa de 2 horas/aulas por mês)  

� Alunos participantes: Adriana Moreira de Lima, Dayana Moreira Soares, Elaine Ca-
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margos Moura e Tamires Cristina Rezende de Faria (As alunas tinham bolsa de 20% de 

desconto na mensalidade) 

� Objetivo do Projeto: Realizar um levantamento sobre a biologia, ecologia populacio-

nal, habitat e a distribuição de algumas espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extin-

ção, dos campos rupestres da Serra do Cipó – MG 

� O projeto foi iniciado em 2007 e finalizado em maio de 2008. 

� Projeto 5: 

� Flora polinífera para Apis mellifera L. (Hymenoptera, Apidae) na região de Pará de Mi-

nas - MG. 

� Professor orientador: Deise Tatiane Bueno Miola (Bolsa de 2 horas/aulas por mês). 

� Aluno responsável: Rafael L. S. Fonseca (Bolsa de 20% de desconto na mensalidade). 

� Objetivo do Projeto: Avaliar, através da análise polínica, a contribuição de cada tipo de 

vegetação no fornecimento de pólen para Apis mellifera L. e identificar a flora com po-

tencial apícola na região de Pará de Minas. 

� O projeto foi iniciado em setembro de 2007 e está em andamento. 

2.3.2 – Projetos do Curso de Direito 

� Projeto 1: 

� A justificativa do Estado Democrático de Direito contemporâneo: perspectiva teórica e 

prática. 

� Professor responsável: Leonardo Tibo Barbosa Lima – Especialista em Direito Público 

pela Universidade Gama Filho (Bolsa de 2 horas/aulas por mês) 

� Aluna participante: Suzane Andréa Cecílio Pereira (Bolsa de 20% de desconto na men-

salidade). 

� Objetivo do Projeto: Compreender a justificativa para a existência do Estado Democrá-

tico de Direito à luz de uma perspectiva teórica, construída pelas principais correntes da 

Filosofia do Direito, a partir da Revolução Francesa, e de uma perspectiva “prática”, afe-

rida a partir de dados coletados na sociedade da região de Pará de Minas.  

� O projeto foi iniciado em agosto de 2007. 

� Projeto 2 

� Mediação de conflitos: transformando mentalidades e construindo atuações 

� Professora coordenadora: Cristiane Santos de Souza Nogueira – Mestre em Psicologia 

pela PUC-MG, com Especialização em Psicologia Jurídica no Centro Universitário 

Newton Paiva (Bolsa de 2 horas/aulas por mês) 

� Professora participante: Sônia Cristina Fagundes Malta – Mestre em Direito pela 
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PUC-MG (Bolsa de 2 horas/aulas por mês) 

� Alunas participantes: Heliane Cristina Diniz, Márcia de Assis G. Barbosa, Márcia A-

parecida de Melo Silva e Wildeane Rosa da Silva (todos as alunas têm bolsa de 20% de 

desconto na mensalidade).  

� Objetivo do Projeto: Verificar a existência de uma mentalidade adversarial que é pró-

pria da cultura brasileira na comunidade carente de Pará de Minas; investigar a presença 

dessa mentalidade no pensamento jurídico; pesquisar sobre o conhecimento dos profis-

sionais do Direito e das pessoas da comunidade local sobre a existência e possibilidades 

de soluções pacíficas de conflitos, em especial, os conflitos familiares; averiguar sobre a 

viabilidade da criação de um serviço de Mediação de conflitos na FAPAM, para atender 

à comunidade carente local nas questões relativas a conflitos familiares.  

� O projeto foi iniciado em outubro de 2007 e está em andamento. 

� Projeto 3:  

� O Governo Municipal e o exercício da Cidadania em Pará de Minas (1964-1982) 

� Professor responsável: Flávio Marcus da Silva – Doutor em História pela Universidade 

Federal de Minas Gerais 

� Aluna participante: Andréa Conceição de Faria 

� Objetivo do Projeto: Analisar o papel representado 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 aber-

tura política (entre 1964 e 1982). 

� O projeto foi finalizado em agosto de 2006. 

2.3.3 – Projetos do Curso de Nutrição 

� Projeto 1: 

� Avaliação Microbiológica da Alface (Lactuca sativa) comercializada na cidade de Pará 

de Minas - MG 

� Professor responsável: Erny Marcelo Simm – Mestre em Ciência e Tecnologia de Ali-

mentos pela Universidade Federal de Viçosa - MG (Bolsa de 2 horas/aulas por mês) 

� Professor acompanhante: Marcelo de Paiva Bechtlufft – Mestre em Biologia Molecu-

lar de Microbiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

� Alunos participantes: Lana Claudinez dos Santos e Liliane Aparecida de Faria (As alu-

nas já dispunham de outras bolsas na IES). 

� Objetivos do Projeto: - Avaliar microbiologicamente a alface comercializada em Pará 

de Minas; - Comparar os resultados das análises microbiológicas com padrões vigentes 
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na legislação; - Estabelecer um banco de dados na FAPAM para futuros trabalhos. 

� O projeto foi iniciado em maio de 2007 e finalizado em maio de 2008. 

� Projeto 2:  

� Avaliação do conhecimento em Nutrição de gestantes atendidas pelo Programa de Saúde 

da Família (PSF) do Bairro Santos Dumont de Pará de Minas - MG 

� Professora orientadora: Isabella Antônia Campolina Cançado – Especialista em Nutri-

ção Clínica (GANEP) (Bolsa de 2 horas/aulas por mês). 

� Alunas participantes: Fernanda Medina Pereira e Renata Martins Fernandes (As alunas 

têm uma bolsa de 20% de desconto na mensalidade). 

� Objetivo do Projeto: Devido ao impacto da nutrição sobre a gestação, que se evidencia 

com um melhor desenvolvimento do bebê e prevenção de sintomas ou doenças na gesta-

ção, propõe-se avaliar o conhecimento que as gestantes atendidas pelo PSF do Bairro 

Santos Dumont, em Pará de Minas, têm sobre a relação entre a nutrição e a saúde delas e 

de seus bebês. Espera-se, com este projeto, contribuir para que as gestantes possam am-

pliar seus conhecimentos, garantindo, assim, um desenvolvimento adequado dos bebês. 

� O projeto foi iniciado em outubro de 2007 e está em andamento. 

� Projeto 3: 

� Promoção da saúde através da Educação Nutricional em portadores de Diabetes Mellitus 

Tipo II do Programa Saúde da Família (PSF) da cidade de Pará de Minas – MG 

� Professora coordenadora: Adriana de Cássia Ferreira Costa Garcia – Mestre em Pato-

logia pela UFMG (Bolsa de 2 horas/aulas por mês). 

� Professores participantes:  1) Isabella Antônia Campolina Cançado – Especialista em 

Nutrição Clínica pela GANEP (Bolsa de 2 horas/aulas por mês). 

2) Ceile Cristina Ferreira Nunes – Mestre em Agronomia 

(Estatística e Experimentação Agropecuária) pela Universidade Federal de Lavras (Bolsa de 

2 horas/aulas por mês). 

� Alunos participantes: Joyce Enir Ribeiro de Oliveira, Lidiane Araújo Nogueira Faria e 

Paulo Afonso dos Santos Júnior. (Todos os alunos têm uma bolsa de 20% de desconto 

na mensalidade).  

� Objetivos do Projeto: 1) Identificar o estado nutricional dos portadores de diabetes 

mellitus tipo II; 2) Aplicar um questionário sócio-econômico; 3) Identificar os alimentos 

que são ingeridos/consumidos, através de um questionário geral de freqüência alimentar; 

4) Apresentar formas de preparação dietéticas de baixo custo para a população alvo; 5) 

Orientar e acompanhar os pacientes, através de reuniões mensais e atendimento nutricio-

nal individualizado, com dicas de nutrição; 6) Avaliar glicemia pós-prandial, em jejum e 
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hemoglobina glicosilada. 

Obs.: Este Projeto conta também com o patrocínio da Prefeitura de Pará de Minas, através 

da Secretaria Municipal de Saúde, que cedeu os exames laboratoriais de glicemia em jejum, hemo-

globina glicosilada e glicemia pós-prandial, para uma amostra de até 100 pacientes, e da loja Vi-

ver Saúde, localizada à rua Benedito Valadares, 89, Pará de Minas – MG, que financiará, ao final 

deste projeto, uma Oficina de Alimentação. 

� O projeto foi iniciado em outubro de 2007. 

2.3.4 – Projetos do Curso de Administração 

� Projeto 1:  

� Gestão Financeira de Micro e Pequenas Empresas: estudo de caso do setor varejista na 

região de Pará de Minas 

� Professor responsável: Velcimiro Inácio Maia – Mestre em Administração pela Funda-

ção Dr. Pedro Leopoldo, MPA – FCDRPL, Brasil (Bolsa de 2 horas/aulas por mês) 

� Alunos participantes: Lidiana Antônia Chaves Dias, Fábio Henrique da Silva, Josiane 

Duarte Coelho e Eli Marques Pereira (todos os alunos tiveram uma bolsa de 20% de 

desconto na mensalidade) 

� Objetivo do Projeto: Estudar os modelos de gestão financeira praticados pelas Micro e 

Pequenas Empresas que atuam no comércio varejista da cidade de Pará de Minas.  

� Ano: 2007. 

� Projeto 2:  

� Análise dos impactos que uma alteração do contentor do produto acabado pode causar 

no processo de armazenagem de uma empresa mineradora de Pará de Minas 

� Professora orientadora: Annévia Palhares Vieira Diniz Oliveira - Mestre em Finanças 

Estratégicas pela FEAD (Bolsa de 2 horas/aulas por mês) 

� Aluna responsável: Roseli Sousa Almeida Pereira (Bolsa de 20% de desconto na mensa-

lidade) 

� Objetivo do Projeto: Uma empresa mineradora sediada em Pará de Minas, se vê diante 

da necessidade de desenvolver um novo modelo de contentor para armazenagem do pro-

duto acabado, o qual deverá atender melhor aos clientes e, ao mesmo tempo, reduzir os 

custos da empresa. Diante dessa situação, o presente projeto pretende avaliar os impac-

tos que uma alteração do contentor do produto acabado pode causar no processo de ar-

mazenagem da empresa mineradora em questão.  

� Início: 2006. Conclusão: 2007  

� Projeto 3:  
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� Diagnóstico do clima organizacional de uma empresa da área de Laticínios. 

� Professora orientadora: Annévia Palhares Vieira Diniz Oliveira - Mestre em Finanças 

Estratégicas pela FEAD (Bolsa de 2 horas/aulas por mês). 

� Aluna responsável: Maria da Conceição de Melo (Bolsa de 20% de desconto na mensa-

lidade) 

� Objetivo do Projeto: Realizar um diagnóstico do clima organizacional de uma empresa 

de laticínios, em Pará de Minas, a fim de criar e oferecer elementos que possam servir de 

base e apoio para ações de desenvolvimento organizacional, humano e competitivo, bem 

como de ferramenta para o setor de Recursos Humanos desta e de outras empresas. 

� Início: 2005  - Conclusão: 2007 

2.3.5 – Projetos do Curso de Enfermagem 

� Projeto 1: 

� Busca ativa sobre a atualização dos profissionais de Enfermagem no atendimento de pa-

rada cardiorespiratória em Pará de Minas, Pitangui, Papagaios e Santana de Pirapama. 

� Professora coordenadora: Marisa Gonçalves Brito Menezes – Mestre em Enfermagem 

pela UFMG (Bolsa de 2 horas/aulas por mês) 

� Alunos participantes: Filipe Fagundes Cardoso, Márcia Pereira da Silva, Marlene dos 

Santos Rios, Rogério Diniz Abreu e Tânia Maria Viegas de Faria (Todos os alunos têm 

bolsa de 20% de desconto na mensalidade). 

� Objetivo do Projeto: Verificar a fundamentação teórica dos profissionais de Enferma-

gem que trabalham com emergência em Pará de Minas, Pitangui, Papagaios e Santana de 

Pirapama; conhecer o perfil dos profissionais quanto à sua área de atuação; verificar se 

os profissionais realizam cursos de aprimoramento relacionados ao atendimento à parada 

cardiorespiratória; verificar se os profissionais que realizam cursos de aprimoramento 

prestam uma melhor assistência aos pacientes em quadro de PCR, comparados aos de-

mais; oferecer aos graduandos da área de saúde da FAPAM um reforço teórico-prático 

no que se refere ao atendimento de parada cardiorespiratória. 

� O projeto foi iniciado em novembro de 2007 e continua em andamento. 

� Projeto 2:  

� Mapa avaliativo da Pressão Arterial (PA) dos funcionários da 47a Delegacia de Polícia 

Civil de Pará de Minas – MG e sua relação ocupacional. 

� Professora coordenadora: Edna Lúcia Campos Wingester – Mestre em Enfermagem 

pela UFMG (Bolsa de 2 horas/aulas por mês). 

� Professor participante: Wesley Souza Castro – Graduado em Enfermagem pela Funda-
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ção Educacional de Divinópolis – MG – Universidade do Estado de Minas Gerais - 

UEMG (Bolsa de 2 horas/aulas por mês). 

� Alunas participantes: Adélia da Conceição Soares, Caroline Cortez dos Santos, Danie-

le do Rosário Carvalho Sales, Kariny da Conceição Campos Alves e Lúcia Faria Viana. 

(Todas as alunas têm bolsa de 20% de desconto na mensalidade) 

� Objetivo do Projeto: Mapear a pressão arterial sistêmica dos funcionários da 47a Dele-

gacia de Polícia Civil de Pará de Minas – MG; relacionar os resultados com a função e-

xercida pelo informante; relacionar os resultados com os fatores familiares e sociais que 

interferem na Hipertensão Arterial. 

� O projeto foi iniciado em novembro de 2007 e continua em andamento. 

Embora seja uma instituição de pequeno porte, a FAPAM mantém um corpo docente atuan-

te, bem titulado e cada docente é bem preparado para a disciplina que conduz. Um ensino investiga-

tivo é a proposta, contida no Projeto Pedagógico Institucional da IES, para seus professores. Dentro 

desta proposta, ensinar investigando, investigar ensinando e ensinar a investigar (FÉRES/1997) fa-

zem parte dos processos educativos desenvolvidos nas diversas disciplinas, dos cursos da institui-

ção.   

Os professores desenvolvem projetos, estudos e pesquisas necessários à realidade regional. 

Muitos trabalhos, pequenos projetos, pesquisas de iniciação científica, mas de grande importância 

para os municípios em torno ao Campus, são realizados. Entre os trabalhos realizados, além das 

pesquisas relacionadas acima, pode-se citar o mapeamento de alguns bairros do município de Pará 

de Minas; trabalho este que foi solicitado pelas associações de bairro e realizado por alunos da IES. 

Assim, a comunidade acadêmica, da Faculdade de Pará de Minas, partilha e coloca os conhecimen-

tos que adquire e produz à serviço da sociedade. 

Pontos a serem aperfeiçoados dentro do Núcleo de Pesquisa 

Respondentes dos grupos amostrais, representativos do corpo discente, deixaram claro seu 

desejo de maiores oportunidades de participação em grupos de pesquisa, dentro da instituição. 

Como foi colocado anteriormente, as pequenas instituições de ensino superior não possuem 

fomentos e incentivos, dos órgãos estatais, para impulsionar sua iniciação científica, tendo que tra-

balhar com recursos próprios. Faz-se necessário, que se busquem caminhos de sensibilização dos 

órgãos públicos e das autoridades governamentais, para a criação de leis que fomentem a iniciação 

científica, dentro das instituições de ensino superior de pequeno porte.  

Muitas vezes, estas pesquisas de pequeno porte, tornam-se importantes veios de estudos ci-

entíficos e vão auxiliar e fazer parte de pesquisas maiores em universidades e institutos especializa-
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dos.  

A FAPAM possui alguns egressos, cujas pesquisas foram aproveitadas por instituições de 

todo o país e hoje desenvolvem seus experimentos e estudos, nestes institutos, contribuindo com o 

crescimento da produção científica do país.  

O aumento das cotas de projetos de pesquisa faz parte dos planos futuros da FAPAM. A Fa-

culdade de Pará de Minas possui uma boa infra-estrutura de computação, laboratórios e uma biblio-

teca bem equipada, aparatos indispensáveis para as atividades de pesquisa. Os coordenadores do 

setor de pesquisa da IES estão se esforçando por criar ambientes favoráveis à pesquisa, nas áreas de 

conhecimento, dos cursos que oferece. A IES pretende, progressivamente, ampliar sua atuação na 

geração e difusão do conhecimento e da cultura. 

 

3ª DIMENSÃO – Responsabilidade Social 

O ensino superior brasileiro, nos últimos dez anos, vem realizando um processo de reflexão 

sobre seu modelo institucional, buscando sua real presença no contexto histórico do país. 

Não há como falar da responsabilidade social de uma IES, sem avaliar o seu relacionamento 

com os dois contingentes populacionais humanos mais próximos a ela: sua comunidade acadêmica 

e a sociedade que compõe o seu entorno.  

A Faculdade de Pará de Minas dedica uma atenção especial aos bairros da cidade, princi-

palmente aqueles que possuem uma população de baixa renda, colocando seu potencial de educado-

ra a serviço das classes mais necessitadas de orientações, criando condições de sustentabilidade e 

buscando sempre a promoção humana das famílias. 

O brilhante educador, Milton Santos, em seus discursos, reiterava que “a universidade não é 

lugar de análise do que já existe, simplesmente, e, sim, de construção do futuro”. (2006) Uma insti-

tuição de educação superior deve manter uma contínua atenção ao contexto acadêmico, buscando o 

alargamento de sua visão, no sentido de realizar ações pertinentes, que façam diferença para a cons-

tante evolução na qualidade de vida, de um número cada vez maior de seres humanos.  

3.1 - Atendimento às crianças e aos jovens  

A Faculdade de Pará de Minas entende que seu esforço e dedicação para cumprir sua mis-

são, conduzindo cursos qualificados e formando profissionais competentes e humanizados, tem que 

passar pelo processo de sensibilização de sua comunidade acadêmica, na procura de soluções ime-

diatas, que contribuam com a melhoria de vida da sociedade mineira. 

Assim, a FAPAM continua conduzindo três projetos sociais gratuitos, abertos à população 



 27 

de seu entorno e que constituem, atualmente, a sua maior contribuição, para a evolução da educação 

básica do estado. São eles: o Projeto Infacto (Cursos de Informática), Projeto Eliis (Cursos de In-

glês) e Projeto Lápis (Reforço escolar). A maioria do alunado é constituída de adolescentes,  estu-

dantes de escolas públicas e filantrópicas da cidade e região. Embora estes projetos já tenham sido 

referenciados anteriormente, neste relatório, citamos, neste momento, o contingente estudantil bene-

ficiado especificamente no biênio 2006/2007. 

� Projeto Infacto: 1161 alunos 

� Projeto Eliis: 486 alunos 

� Projeto Lápis: 100 alunos 

Outros projetos sociais, que dão uma atenção especial à Educação Básica da região, aconte-

cem dentro do cotidiano acadêmico e, dentre eles, podemos citar: 

� Aprender na FAPAM – Alunos do Curso Fundamental, de escolas da cidade e região, visi-

tam o Campus e seus laboratórios, da área de Ciências Biológicas e da Saúde, recebendo 

conhecimentos, contatos com experimentos e orientações de alunos e professores da IES. 

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

tações sobre a estrutura do ensino superior, com incentivos para que prossigam seus estu-

dos, em qualquer área que escolham. 

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

mento de cursos populares para grupos de pessoas em situação de risco social; grupos de 

visitação ao Campus, com palestras orientadoras; diversas parcerias com outras entidades e 

empresas para ajudas humanitárias a instituições carentes. 

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

Os cursos da Faculdade de Pará de Minas desenvolvem, dentro deles, diversas atividades e 

projetos de atendimento à sociedade civil, notadamente à população em situação de vulnerabilidade 

social. Muitos destes projetos existem há vários anos.  

Durante o ano, são realizadas diversas campanhas sócio-educativas e culturais e, ainda, do-

nativos materiais, que são distribuídos para famílias e instituições necessitadas. 

Citamos, abaixo, alguns dos trabalhos assistenciais e educacionais, realizados pelos cursos 

da FAPAM. 

Curso de Administração 

� Empresa Júnior – Consultoria gratuita para pequenas empresas da região. Assistência aos 

pequenos comerciantes e pequenas indústrias de confecção de roupas, sapatos, etc. Assistên-

cia e orientações à Associação de Catadores de Material Reciclado e Papel, bem como cam-
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panhas para a aquisição de máquinas adequadas ao trabalho. 

� Quem Precisa Não Pode Esperar – Campanha periódica de arrecadação de sangue, para 

abastecimento do hospital da cidade, que presta atendimento à região. 

� Curso de Aprendizagem Social em Auxiliar Administrativo – Iniciado em setembro de 

2007, em parceria com o Senai, através da Escola Profissionalizante Dr. Celso Charuri, o 

curso está beneficiando 30 jovens, que conseguiram emprego já nos dois primeiros meses do 

curso. A formatura será realizada em junho de 2008.  

Curso de Direito 

� Núcleo de Práticas Jurídicas – Através do Núcleo de Práticas Jurídicas, alunos do Curso, 

sob a supervisão de seus professores desenvolvem atendimentos de pequenas causas da Jus-

tiça Comum, para famílias de baixa renda. 

� Orientações Jurídicas – Durante o sábado anual de ação social, desenvolvido pela IES, a-

lunos do curso, com supervisão dos docentes, realizam orientações jurídicas, de interesse 

popular. 

Curso de Ciências Biológicas 

� Agentes de Defesa Ambiental – Em parceria com a entidade ambientalista municipal Ama 

Pangéia e o Senai, inciou-se, em 2007, o curso de Formação de profissionais Agentes do 

Meio Ambiente, beneficiando uma turma de 30 jovens e com término previsto para Junho de 

2008. 

� Seminários de Meio Ambiente – Evento anual, já realizado em junho de 2006, 2007 e 

2008. O evento é aberto à sociedade civil e trata de importantes temas, dentro da responsabi-

lidade sócio-ambiental. O seminário traz, ao Campus FAPAM, centenas de alunos, do ensi-

no fundamental e médio, da região.  

Curso de Letras 

� Projeto Vagalume – Arrecadação de livros para escolas públicas e bibliotecas de institui-

ções filantrópicas (já mencionado neste relatório). 

� Prêmio FAPAM de Literatura – Desenvolvido desde 1999, o concurso é anual, premia as 

modalidades crônicas e poesias e incentiva a criação literária e a produção de textos. Aberto 

à participação de todos os cursos, a sociedade externa participa da premiação e recebe publi-
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cações com os textos vencedores do concurso. 

Cursos de Enfermagem e Nutrição 

� Cadastro para a Doação de Medula Óssea – Os cursos de Enfermagem e Administração 

arrecadaram mais de 400 doadores. A campanha aconteceu dia 18 de setembro de 2007, no 

Campus FAPAM. 

� Qualidade de vida e alimentação saudável – Os cursos de Enfermagem e Nutrição reali-

zam um projeto itinerante, visitando as cidades da região, durante eventos e datas significa-

tivas, para os municípios. Durante os eventos, alunos e professores dos dois cursos, promo-

vem diversos serviços, em tendas e espaços organizado para este trabalho. A população re-

cebe as seguintes orientações: prevenção e o controle de doenças, como diabetes, pressão al-

ta, problemas cardiovasculares; aquisição de hábitos alimentares saudáveis, aproveitamento 

de alimentos, inclusão de novas hortaliças e frutas regionais na alimentação. São distribuí-

dos, gratuitamente, fôlderes explicativos sobre as orientações recebidas, elaborados pelos 

alunos e professores do curso e patrocinados pela FAPAM. Já foram visitadas, além de Pará 

de Minas, as cidades de Papagaios, Maravilhas, Pequi, Igaratinga, Florestal e Itaúna. 

� Programa Piapel – O curso de Nutrição está participando, desde 2006, de um programa de 

pesquisa, desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa / UFV – Campus Florestal. O 

Programa Integrado de Atividade Física, Esporte e Lazer – Piafel – é destinado a todos os 

servidores da UFV- Campus Florestal e trata-se de uma pesquisa e um estudo piloto cujo ob-

jetivo é checar a qualidade de vida da comunidade acadêmica do próprio Campus, relacio-

nando-a com a prática de exercícios e a qualidade alimentar. Alunos e professores orientado-

res, do Curso de Nutrição, estão desenvolvendo estudos e experimentos, aplicando instru-

mentos e participando, inclusive, da elaboração de relatórios técnicos e de publicações. 

3.3 – Visita às escolas da região 

A Faculdade de Pará de Minas desenvolve um programa de visitação anual, aos alunos do 

terceiro ano do ensino médio, de toda a região. Nestas visitas, a FAPAM não tem como meta ape-

nas divulgar o vestibular de seus cursos. A IES realiza palestras e demonstrações sobre a educação 

superior e incentiva, os alunos, a prosseguirem seus estudos, em qualquer instituição e área de seu 

interesse, mesmo sendo um curso que a IES não possua. O foco é sempre a necessidade de prosse-

guimento nos estudos, visualizando o aumento de profissionais graduados, de pesquisadores e um 

futuro melhor para a juventude brasileira e, conseqüentemente mais evolução social para o país. 
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3.4 – Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais 

A instituição dedica uma grande atenção aos portadores de necessidades especiais, ofere-

cendo condições especiais em sua estrutura física, como banheiros, rampas, carteiras especiais, a-

cesso fácil às salas de aula.  

Cuidando da inclusão social de setores marginalizados pela sociedade, a FAPAM faz muito 

mais pelos portadores de necessidades especiais, indo além da estrutura física adequada que possui. 

Ela oferece um tratamento diferenciado, a cada aluno portador de necessidades especiais, oferecen-

do, a ele, mecanismos pedagógicos adequados, de acordo com a sua necessidade. 

A Faculdade de Pará de Minas mantém uma constante interação com a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – APAE/Pará de Minas, convivendo com tudo que a entidade organiza, 

ao longo do ano. Assim, a APAE realiza eventos nos auditórios da FAPAM; faz exposição dos tra-

balhos artesanais de seus alunos, dentro do Campus FAPAM; os núcleos artísticos da entidade par-

ticipam dos eventos FAPAM (Coral Mãos que Falam, Grupo de Teatro Apaeano, etc). Alunos e 

professores, da IES, participam, também, de eventos dentro da própria Apae, oferecendo oficinas, 

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

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

A Faculdade de Pará de Minas participa da luta de lideranças locais, na preservação do pa-

trimônio histórico da região. O próprio Campus possui prédios tombados pelo patrimônio histórico 

e que são utilizados como dependências para os diversos setores de uma instituição de educação, 

que são bem conservados, preservando-se e zelando-se pela conservação de suas características ori-

ginais. 

Na preservação da memória regional, o Centro de Pesquisas e Estudos da História Regional 

– CEPHER – mantém uma equipe de pesquisadores, formada por professores e alunos, que tem re-

constituído importantes documentos e descoberto faces importantes da história de Minas Gerais, em 

sua região centro-oeste. A equipe conduz o Projeto Mesopotâmia Mineira, em parceria com entida-

des públicas locais (Fórum, Museu e Prefeitura). 

3.5 - Bolsas de estudo, trabalho e monitorias 

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

muitos alunos trabalhadores, dando condições para que prossigam seus estudos. O período de ins-

crições, para a participação no processo de seleção é amplamente divulgado. A seleção é feita por 

uma Comissão Permanente de Acompanhamento de Bolsas para Alunos Carentes, composta por 

representantes docentes, discentes e técnico-administrativos, da Faculdade de Pará de Minas e, ain-
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da, membros da sociedade civil. As bolsas variam de 10 a 100% e quase a metade do alunado FA-

PAM é beneficiada com algum tipo de bolsa. 

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

de trabalho, estágios e monitorias. As bolsas de trabalho e monitorias têm proporcionado, ao aluno 

desempregado, condições para prosseguirem seus estudos.  

O setor de estágios da instituição, conduzido através das coordenações pedagógicas e de 

cursos, tem encaminhado muitos alunos para trabalhos temporários e isto tem contribuído muito 

para que o acadêmico, além de cumprir o período de estágio, receba alguma remuneração, que o 

ajuda a manter-se, durante o curso. 

Pontos a serem aperfeiçoados 

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

seu alunado uma infra-estrutura adequada, para a devida condução dos projetos pedagógicos de ca-

da um deles e de todas as disciplinas que o compõem. Esta estrutura adequada gera a construção do 

conhecimento e a criação cultural, de bens que podem ser aproveitados, dentro da realidade regio-

nal.  

As conquistas acadêmicas de uma IES devem ser colocadas a serviço da região onde ela se 

encontra, revertendo todo o seu potencial a serviço de um número cada vez maior de pessoas. 

Mais do que estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os  

regionais e nacionais, é preciso estar permanentemente em contato com a realidade. Isto significa 

que a vitalidade e o dinamismo do processo do conhecimento passam, necessariamente, por uma 

interação contínua entre a Academia e o universo em que se encontra inserida. 

O conceito de extensão continua permeado pela idéia de prestação de serviços e de 
atividade eventual ou esporádica. A extensão só tem sentido se for estabelecido 
contato permanente com a sociedade e a população. Da forma como está colocado 
na lei, o objetivo é difundir o que a instituição produz. Penso que o grande desafio 
passa exatamente pela mudança na concepção da produção acadêmica. A universi-
dade tem que romper com seu isolamento, fazendo com que sua produção intelec-
tual seja resultante do intercâmbio com as necessidades e contradições sociais. Ho-
je, a universidade brasileira já pensa a extensão como um elemento que articula 
ensino e pesquisa objetivando contribuir para as transformações necessárias na so-
ciedade. (FÉRES/1998) 

Neste sentido, percebeu-se, dentro da avaliação institucional da IES, que a extensão univer-

sitária e as condutas que geram responsabilidade social deveriam (e poderiam) caminhar juntas, 

dentro do dia a dia da FAPAM, em atividades interculturais, que articulem alunos, professores e 

sociedade externa. Dentro dos cursos da instituição, muitas atividades realizadas poderiam ser me-

lhor aproveitadas, com uma abrangência maior de oferecimento de serviços, à sociedade externa. 

Com uma organização mais adequada do Centro de Extensão, a instituição poderá servir melhor, em 
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primeiro lugar à própria comunidade acadêmica e, depois, a diversos segmentos da sociedade, au-

mentado sua atuação na evolução regional.  

Como já foi mencionado, o Centro de Extensão está sendo reorganizado e ampliado, com 

segmentos adequados de atuação e representatividade junto aos cursos. 

 

4ª DIMENSÃO – Comunicação com a sociedade 
 

A Faculdade de Pará de Minas promove constantemente ampla divulgação das ações que re-

aliza e de todos os acontecimentos que fazem parte do seu cotidiano. A instituição considera justo e 

legítimo que a sociedade conheça todos os serviços educacionais que oferece, bem como os proces-

sos educativos e pedagógicos, que ocorrem em seu interior. Esta dimensão já foi bem situada, no 

relatório anterior (ciclo avaliativo 2004/2006) e a IES continua firme, dentro da conduta assumida, 

nesta dimensão. 

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 es-
tas ações institucionais, entendendo que esta divulgação gera crescimento e credi-
bilidade para a IES e seus cursos, além de ser uma forma de prestar contas, à soci-
edade interna e externa ao Campus, do trabalho conduzido pela instituição. (Rela-
tório Final de Avaliação Institucional da Faculdade de Pará de Minas – Ciclo ava-
liativo 2004/2006) 

Querendo conduzir um processo acadêmico que, além de auto-crítico, está sempre aberto às 

críticas externas, a instituição mantém um contato constante com os meios de comunicação regio-

nais, com órgãos públicos, e entidades várias que fazem parte de suas atividades sócio-educativas e 

culturais ao longo do ano. 

Durante os anos de 2006 e 2007, a FAPAM manteve três periódicos regulares: 

� JOFAPAM – Jornal da FAPAM - (Bimensal – editado desde 1999) 

� Plano de Expansão FAPAM – (Bimensal – editado desde 2002) 

� Ação Social e Educacional – (Semestral – editado em 2005, 2006 e 2007) 

Os meios de comunicação impressos da IES têm distribuição gratuita e uma tiragem de três 

mil exemplares, sendo que em épocas de divulgação dos vestibulares este número gira em torno de 

dez mil exemplares. Os jornais são distribuídos para todos os setores da FAPAM (alunos, professo-

res e funcionários) e enviados para cerca de um mil e quinhentos leitores, entre autoridades, prefei-

turas, escolas da região.  São enviados também para a grande maioria das empresas da cidade de 

Pará de Minas e alguns municípios de seu entorno.  
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Realizando intercâmbio cultural com um total de 128 instituições de ensino superior, de todo 

o país, a FAPAM envia seus periódicos e também recebe os jornais de diversas instituições. Segue 

abaixo, a distribuição que é realizada, pela IES: 

Jornais e Informativos Exemplares 

� Comunidade acadêmica.........................................................1400 

� Autoridades locais..................................................................70  

� Prefeituras, escolas, bibliotecas e autoridades regionais..........365 

� Empresas e associações ..........................................................900 

� Instituições de Ensino Superior – IES.....................................128 

TOTAL.............................................................................................2863 

Em 2006, a Faculdade de Pará de Minas editou o segundo volume da revista Ágora, ISSN 

1807-2232, uma publicação do Curso de Direito da instituição. A outra revista científica, da institu-

ição, dos cursos de licenciatura, publicou quatro exemplares, de 2002 a 2005 e encontra-se em fase 

de reestruturação. O mesmo público dos jornais e informativos recebe, gratuitamente, as revistas 

editadas pela Faculdade de Pará de Minas. 

A FAPAM incentiva a divulgação do conhecimento que produz e a difusão cultural. Os do-

centes da IES mantêm publicações em jornais, revistas e anais, de todo o país. Alguns deles apre-

sentam o resultado de seus trabalhos em congressos e simpósios e mantém pesquisas, em parceria 

com outros institutos superiores e associações. 

A visitação ao site da instituição tem crescido aceleradamente e, na última pesquisa, realiza-

da em maio de 2008, verificou-se cerca de 400 acessos ao dia. Uma pesquisa realizada por um dos 

jornais da cidade (Gazeta Paraminense) apontou o Site, da Faculdade de Pará de Minas, entre os 

quatro mais acessados da região. Neste portal, www.fapam.edu.br, qualquer cidadão encontra as 

principais informações, sobre a IES, de uma forma abrangente e esclarecedora. 

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

quer integrante da comunidade acadêmica e, ainda, cidadãos da sociedade, em geral, comunicam-se 

diretamente com a diretoria, e os diversos setores da IES, tornando possível um feedback constante, 

dos serviços educacionais oferecidos. 

A Faculdade de Pará de Minas mantém, também de forma constante, contatos expressivos 

com associações, agremiações e órgãos públicos, que vêm ao Campus FAPAM para realizar muitos 

dos seus principais eventos. Citamos entre, outros, assíduas parcerias com Secretarias de Educação, 

Superintendência Regionais de Ensino, Secretarias de Cultura, Prefeituras, Senai, Fiemg, Universi-
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dades mineiras, etc. 

Pontos a serem aperfeiçoados 

A equipe de condução de auto-avaliação da IES deparou-se com uma queixa recorrente, de-

tectada em todos os grupos amostrais (corpo docente, discente e técnico-administrativo). Os grupos 

mostraram-se insatisfeitos com os sistemas de comunicação interna da IES. Esta insatisfação, tam-

bém existente na avaliação conduzida anteriormente (Ciclo avaliativo 2004/2006), continua a ser 

demonstrada por uma boa parcela dos setores acadêmicos, que ressentem-se da falta de circulação 

de informações, em tempo hábil. 

Não obstante os esforços empreendidos para a melhoria da fragilidade detectada (entrega de 

jornais dentro das próprias salas de aula, aumento dos murais internos, anúncios e releases constan-

tes para os meios de comunicação da região, atualização do Portal institucional, criação da Ouvido-

ria), o problema persistiu. 

Em uma análise mais aprofundada, do complexo sistema acadêmico, percebeu-se claramente 

que falta uma organização maior, interligando o setor de extensão, setor de comunicação, de marke-

ting e os cursos da IES, vinculando as atividades das diversas disciplinas que compõem os currícu-

los dos cursos, com as atividades extensionistas e as áreas de divulgação.  

É preciso, durante o semestre, criar melhores formas de comunicação entre os cursos e des-

tes com a Extensão, o que, consequentemente, irá gerar uma sintonia maior entre os diversos setores 

da IES, que refletirá também na sociedade externa ao Campus. 

Com o objetivo de sua expansão, em termos de comunicação e difusão cultural, a FAPAM 

passa, atualmente, por uma reestruturação de seus setores, para melhoria dos canais de informação. 

Como medida inicial, foi criado um Departamento de Marketing, que cuida de contatos com forne-

cedores e contratação dos serviços de comunicação, e das campanhas de divulgação dos vestibula-

res.  

Os veículos de comunicação da própria IES estão sendo analisados, objetivando mudanças e 

melhorias que possam ampliar sua área de atuação e circulação. 

 

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

A Faculdade de Pará de Minas mantém um Plano de Cargos e Salários, para o corpo docente 

e técnico-administrativo, criando, dentro dele, a progressão acadêmica para os dois setores da IES. 

O Plano de Cargos e Salários continuou, durante o biênio analisado, contribuindo com a ascensão 

acadêmica e incentivando os profissionais da instituição a buscarem atualizações, aperfeiçoamentos 
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e cursos de pós-graduação lato e stricto sensu. 

O Plano de Apoio ao docente – PROAD – oferece auxílios para capacitação de docentes e 

funcionários, com bolsas parciais em cursos de aperfeiçoamento, pós-graduações, participação em 

congressos, simpósios, etc e, ainda, financiando viagens para realização e apresentação de estudos e 

pesquisas. 

Nos anos de 2006 e 2007, através do PROAD e auxiliando funcionários do corpo técnico- 

administrativo, a FAPAM concedeu bolsas parciais para 17 mestrandos, 06 pós-graduandos em cur-

sos de especialização lato sensu, 22 cursos de aperfeiçoamento e 34 participações em congressos.  

Em comparação com a auto-avaliação realizada anteriormente, observou-se uma melhoria 

do setor técnico-administrativo, na preocupação com o melhor desempenho de suas funções e na 

busca por cursos de aperfeiçoamento profissional. 

Com a mudança no sistema gestor da IES, que ocorreu em fevereiro de 2008, implantou-se 

uma diretoria financeira, que está ampliando e reestruturando o Plano de Cargos e Salários e os ser-

viços de apoio ao corpo docente e corpo técnico-administrativo, apostando nestas ações como bene-

fícios condutores do crescimento da própria IES, em suas diversas áreas de atuação. 

 

6ª DIMENSÃO – Organização, gestão e representatividade da IES 

O modelo operacional e organizacional da Faculdade de Pará de Minas foi construído para 

dar qualidade e pertinência às ações acadêmicas que a instituição desenvolve, criando sintonia entre 

a instituição, a sociedade e o momento histórico que o estado e o país vivem. 

A Faculdade de Pará de Minas – FAPAM – oferece atualmente nove cursos de graduação, 

sendo cinco licenciaturas (Ciências Biológicas, Geografia, História, Letras e Matemática) e quatro 

bacharelados (Administração de Empresas, Direito, Enfermagem e Nutrição). 

O organograma da IES é constituído por dois Conselhos, o Conselho Superior e o Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão e, ainda, o colegiado de cada um dos cursos oferecidos pela IES.  

O Conselho Superior é o órgão máximo da instituição e é constituído pela diretoria, pela 

presidente da mantenedora e por elementos da Academia, de notório saber e ilibada conduta, dentro 

e fora do ambiente acadêmico. Participa, também, do Conselho Superior, um aluno de notável a-

proveitamento acadêmico. Este Conselho é responsável pelas tomadas de decisões de maior alcan-

ce, dentro da Faculdade de Pará de Minas, abrangendo, este poder decisório, todos os setores da ins-

tituição, inclusive os demais conselhos e órgãos.  

Acima do Conselho Superior está apenas a diretoria da IES, que, em última instância, deve 

aprovar as decisões do referido Conselho.  

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é responsável pelas decisões didático-
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pedagógicas da Faculdade de Pará de Minas e é constituído pela diretoria, pelos coordenadores de 

Curso, representantes docentes e discentes e, ainda, representantes dos setores técnico-

administrativos.  

Os colegiados de curso são as estruturas menores, dentro do ambiente acadêmico, sendo 

conduzidos pelos respectivos coordenadores e tendo a participação de todos os docentes. Cabe ao 

Colegiado zelar para que os projetos pedagógicos sejam bem conduzidos, cumprindo os currículos, 

dentro da realidade de cada curso.  

A gestão máxima e central da IES encontrava-se a cargo da diretoria, que era composta, em 

2006 e 2007, por um diretor e um vice-diretor. A partir deste primeiro semestre de 2008, a diretoria 

foi reestruturada, passando a funcionar com um diretor-geral, um vice-diretor e um diretor financei-

ro. A diretoria representa a Faculdade de Pará de Minas perante a sociedade, sendo responsável, em 

última instância, pelas decisões e trâmites legais, educacionais e acadêmicos da instituição. 

A atual diretoria conduz uma gestão compartilhada, onde todos os setores da IES, represen-

tados nos dois conselhos e colegiados de cursos, participam nas tomadas de decisões mais impor-

tantes para o desenvolvimento acadêmico. 

 

7ª DIMENSÃO – Infra-estrutura física 

A Faculdade de Pará de Minas funciona em construção própria, em um amplo terreno, com 

uma área total de 11.202 metros quadrados, sendo o local de fácil acesso para moradores de toda a 

região. O local do Campus FAPAM é tranqüilo e privilegiado, ideal para a condução de estudos a-

profundados, com ampla área de diversificada vegetação, cercada de água em abundância, com suas 

reservas naturais preservadas por toda a comunidade acadêmica. 

Com uma infra-estrutura adequada e amplos espaços para todos os cursos que oferece, a par-

te física da instituição ficou assim constituída: 

� 5 prédios, compostos de salas de aula, laboratórios, coordenadorias, secretarias e departa-

mentos administrativos. 

� 2 auditórios, com 200 lugares, em cada um. 

� Uma sala de multimídia, uma sala de vídeo-projeção. 

� Dois espaços para exposições culturais e dois espaços internos livres, para eventos diversos. 

� Biblioteca Central, com 1000 metros quadrados de área construída e um acervo de cerca de 

22 mil volumes, totalmente voltados para o ensino superior, espaços para estudos individu-

ais e coletivos. 

� Lanchonete, com praça de alimentação, cercada de extensa área verde.  

� Estacionamento sinalizado, com capacidade para mais de quinhentos veículos. 
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O prédio principal da Faculdade de Pará de Minas abriga os setores centrais da IES: a direto-

ria, secretaria geral e o departamento financeiro. Todos os setores são coordenados por profissionais 

graduados, especificamente nas áreas profissionais correspondentes ao seu setor. A biblioteca pos-

sui uma bibliotecária responsável pela sua coordenação, a secretária geral é graduada em Letras e o 

coordenador do Departamento Financeiro é graduado e especialista em Ciências Contábeis. 

As portarias de entrada, de acesso ao Campus, possuem funcionários especializados, e são 

monitoradas vinte e quatro horas, garantindo a total segurança de toda a comunidade acadêmica. 

 

8ª DIMENSÃO – Planejamento e avaliação. Processos e eficácia da auto-
avaliação institucional 

8.1 – Auto-avaliação institucional 

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

e pertinência das ações educativas, requer mecanismos específicos para o conhecimento real do en-

sino, da pesquisa e da extensão e de todos os serviços que são oferecidos à sociedade. Uma boa ava-

liação deverá, além de dar valor às potencialidades e ações de qualidade da IES, prever  possibilida-

des de mudanças, na prática acadêmica, das fragilidades descobertas.  

As metodologias utilizadas, para a auto-avaliação da Faculdade de Pará de Minas, já descri-

tas no presente relatório, mostraram-se adequadas para o conhecimento da realidade institucional da 

IES, pois trouxeram à tona as práticas educativas de qualidade e os pontos necessitados de aperfei-

çoamento. 

Este relatório segue o mesmo modelo da auto-avaliação anterior a esta, com pequenas modi-

ficações.  Assim, o cronograma e a conduta assumida, neste segundo ciclo avaliativo, segundo o 

Sinaes, estão contidos na metodologia utilizada e descrita em capítulo especial, no início do presen-

te relatório. 

Como no primeiro trabalho (ciclo avaliativo 2004/2006) a equipe de avaliação institucional 

optou por apresentar os dados obtidos, as análises, pontos a serem aperfeiçoados e as novas pers-

pectivas de ação, ao longo da descrição, dentro de cada dimensão avaliada. 

 

8.2 - A avaliação discente 

O sistema avaliativo implantado pela Faculdade de Pará de Minas foi fruto de diversos estu-

dos, realizados por acadêmicos do corpo técnico-administrativo e por e docentes e coordenadores  



 38 

de todos os cursos. Durante este período de mudanças, quando foram tomadas medidas sérias, no 

setor de avaliação do rendimento dos alunos, grupos de estudos, coordenadores e docentes reuni-

ram-se inúmeras vezes. A instituição trouxe estudiosos da avaliação, do país, para proferirem pales-

tras e conduzirem seminários.  

Os resultados do sistema de avaliação discente, conduzido pela FAPAM, em anos anteriores, 

apresentaram-se nos frutos colhidos: bons resultados no Enade, egressos aprovados em concursos, 

contratados por grandes empresas e atuando com competência e desenvoltura no mercado de traba-

lho. 

Pontos a serem aperfeiçoados 

Assim como os projetos pedagógicos dos cursos, o sistema avaliativo, de cada um deles, não 

pode ter uma característica estanque e imutável. A partir de 2007, percebeu-se a necessidade de 

uma renovação no sistema avaliativo dos cursos e, docentes e discentes, dos grupos amostrais parti-

cipantes desta auto-avaliação, posicionaram-se a respeito, solicitando uma revisão, que gerasse no-

vas mudanças no modelo de avaliação do rendimento discente. 

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

saber teórico e as competências e habilidades inerentes a sua profissão. É preciso que haja pertinên-

cia entre o sistema avaliativo, a área de saber do curso e, até mesmo, entre cada disciplina que com-

põe o currículo de cada curso.  

O sistema avaliativo da Faculdade de Pará de Minas começou a ser revisto e analisado, neste 

primeiro semestre de 2008, com perspectivas de mudanças a serem implantadas, já no segundo se-

mestre, deste mesmo ano. Entre as diversas mudanças, o grupo de estudos de avaliação já está colo-

cando, como premissa básica, diferentes critérios de avaliação, para diferentes disciplinas, tendo 

como objetivo a formação das competências e habilidades do profissional, aliadas ao saber teórico.   

 

9ª DIMENSÃO – Políticas de atendimento aos estudantes e egressos 

9.1 – Atendimentos diversos aos discentes 

O aluno da Faculdade de Pará de Minas conta com o acompanhamento da coordenadora pe-

dagógica da IES e do coordenador de seu curso e, ainda, com setores de suporte às coordenadorias, 

como o setor de assistência social e de assessoria acadêmica. 

O Centro de Extensão auxilia os discentes, com cursos de nivelamento, corrigindo deficiên-

cias de etapas escolares anteriores. Oferece, também, cursos de complementação de carga horária e 

de disciplinas isoladas, para alunos que, por algum motivo, não conseguiram cursá-las no devido 
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período. Estas providências vêm beneficiando o aluno para que ele não desista e conclua seu curso, 

no menor tempo possível. 

Considerando a prática de estágio essencial, tanto para a profissionalização, como para dar 

oportunidade ao aluno de contato com a realidade social, a FAPAM, dá uma atenção especial a esta 

área, oferecendo um amparo muito grande aos alunos de todos os cursos.  

Os setores de estágio, atividades complementares e trabalhos de conclusão de cursos são 

conduzidos pela coordenadoria pedagógica e coordenadorias dos cursos e vêm beneficiando o alu-

nado, em seu contato com a sociedade e com várias facetas da prática profissional. São realizados 

convênios, contatos e parcerias com inúmeras empresas, escolas, indústrias e outros órgãos públicos 

e a maioria do alunado da FAPAM, encontra uma grande facilidade de encaminhamentos para está-

gios. 

O Núcleo de Pesquisa - NUPE – e o Departamento de Iniciação Científica auxiliam o aluno 

a desenvolverem seus projetos de pesquisa, dando atenção especial aos Trabalhos de Conclusão de 

Cursos.  

Visando a boa condução de estudos e pesquisas, os alunos recebem apoio da IES para parti-

ciparem de congressos, encontros regionais e estágios em institutos de pesquisa especializada. 

Os diversos Programas de Bolsas de estudo, trabalho e serviços de monitorias, também já 

mencionados nesse relatório, têm auxiliado uma grande parcela de alunos a concluírem suas gradu-

ações. 

Cresceu o número de funcionários que são graduandos, muitos deles alunos da própria FA-

PAM. Atualmente, a instituição tem onze funcionários graduandos em diversos cursos, sendo que 

sete deles estudam na IES.  

9.2 - Os egressos da Faculdade de Pará de Minas 

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

rior atuais, a FAPAM considera como egresso, aquele aluno que colou grau e não deixou de cursar 

nenhuma disciplina, que compõe o currículo de seu curso, participando da solenidade de outorga do 

mesmo e deixou a instituição com posse do seu diploma. Isto para diferenciar o egresso do ex-

aluno, que é aquele que passou pela instituição e, por motivos vários, não concluiu o curso.  

A Faculdade de Pará de Minas conduz o Programa de Acompanhamento ao Aluno Egresso – 

PAAE – que tem cadastrados 1829 egressos, formados de 1995 a 2007 e, deste total, manteve con-

tato, nos dois últimos anos com 1500, cujos endereços estão completos e atualizados. 

No último contato (abril de 2008), via correios, dos 1513 egressos, cerca de 1300 receberam 

a correspondência. 

Muitos egressos visitam a Faculdade de Pará de Minas, dando notícias de sua atuação na so-
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ciedade, como cidadãos e profissionais atuantes no mercado de trabalho e em outros setores da so-

ciedade. Muitos deles continuam participando de atividades da IES e são convidados a ministrarem 

mini-cursos, a realizarem palestras, mesas redondas, etc, nos eventos que são promovidos pelos cur-

sos, de sua área de atuação. 

Diversas empresas, empregadoras de ex-alunos da instituição, entram em contato com a IES, 

na busca de estagiários e profissionais recém-formados. Alguns egressos estão atuando em pesqui-

sas, em universidades e institutos especializados, trabalhando em órgãos públicos, através de apro-

vação de concursos, etc. Em seu quadro de funcionários e professores, a própria instituição conta, 

atualmente, com 14 egressos. 

Muitos dos egressos, que freqüentam com maior assiduidade a instituição, têm se posiciona-

do e fornecido importantes opiniões e sugestões sobre a sua trajetória acadêmica, o que tem se cons-

tituído num valioso feedback para a instituição. Algumas importantes modificações e melhorias, 

dentro dos cursos, têm sido realizadas graças a esses contatos. 

Pontos a serem aperfeiçoados 

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

tro-oeste mineiro. Por mais de 30 anos, os cursos de licenciatura da instituição foram referência e 

atuaram formando os professores que trabalham na educação básica de toda a região. Ao longo des-

sas décadas, a FAPAM foi a oportunidade de formação do professorado, em nível superior, para 

muitas cidades do interior de Minas, situadas no centro-oeste e centro-sul do estado.  

Os cursos de licenciatura encontram-se em situação de crise, em todo o país, fragilizados por 

uma série de circunstâncias que permeiam os profissionais da educação, as próprias escolas e, ain-

da, o modelo curricular das licenciaturas, com a redução de sua carga horária, período de duração 

do curso e outros fatores que não contribuem em nada para a formação profissional qualificada do 

licenciado. 

Os cursos de licenciatura da Faculdade de Pará de Minas estão sendo reformulados e serão 

elaborados novos projetos pedagógicos para os cursos, reorganizando seus pressupostos teóricos, 

práticos e metodológicos e, ainda, se preciso for, aumentando a carga horária e a periodicidade dos 

cursos. Dentro dos novos modelos curriculares, os projetos procurarão realçar, tanto a formação 

técnico-científica do professor, quanto a sua formação político-humanista. Os novos modelos traba-

lharão na construção das competências e habilidades, necessárias ao profissional da educação.  

Não existe no mundo nenhum país que tenha melhorado em termos de qualidade de vida e 

evoluído culturalmente, sem cuidar da educação de base. Melhorar a formação dos professores, em 

nível superior, é fundamental, pois as licenciaturas são formadoras de profissionais que serão res-

ponsáveis por uma educação básica de qualidade. Pelas mãos dos educadores, da educação básica, 
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passam os profissionais de todas as graduações, sendo, os professores, o alicerce de todos os cursos 

superiores.   

Em um período em que muitas instituições de ensino superior fecham e desativam seus cur-

sos de licenciatura, a FAPAM faz o caminho inverso. Ao reformular seus cursos de formação de 

professores, a Faculdade de Pará de Minas dá um passo à frente, pois não quer seguir o caminho 

mais fácil de simplesmente cumprir a legislação, deixando as coisas como estão e atuando dentro de 

um currículo mínimo para seus cursos. Demonstrando ser uma instituição compromissada, a FA-

PAM luta para oferecer cursos superiores qualificados, que possam ser uma referência de valor para 

grande parcela do estado de Minas Gerais, que contribuirá com o progresso do país. 

  

10ª DIMENSÃO – Sustentabilidade Financeira 

A Faculdade de Pará de Minas possui Campus próprio, em um extenso terreno de alto valor, 

fazendo parte da zona urbana de Pará de Minas e, ao mesmo tempo localizado em um tranqüilo 

bairro, ideal para a condução de estudos aprofundados, pesquisas e demais eventos, característicos 

do “fazer pedagógico” de uma instituição de ensino superior. Com uma estrutura de funcionamento 

adequada a uma instituição que quer oferecer cursos qualificados, garantindo os processos educati-

vos e pedagógicos que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão, a FAPAM desenvolve o seu dia 

a dia acadêmico. 

A instituição garante a continuidade e sustentabilidade financeira dos cursos que oferece e 

responsabiliza-se por todo o processo de formação de seu alunado, esforçando-se, em levar em fren-

te o compromisso de entregar, à sociedade, o maior número possível de profissionais graduados.  

Os salários de todos os funcionários da instituição (corpo docente e técnico-administrativo) 

são mantidos em dia e os aumentos salariais ocorrem de acordo com as tabelas indicadas pelos res-

pectivos sindicatos das classes trabalhadoras, respeitando-se as leis trabalhistas vigentes no país. 

No final de cada ano, é feito o balanço anual do setor financeiro, que é apresentado à mante-

nedora, Confraria Nossa Senhora da Piedade, na assembléia anual da entidade, sempre realizada no 

mês março de cada ano. 

Também no final do ano, é realizado o planejamento orçamentário do ano vindouro, anali-

sando as prioridades institucionais e direcionando a receita da IES para a qualificação crescente dos 

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

A Faculdade de Pará de Minas, sendo uma instituição privada e cívico-religiosa, de caráter 

público não estatal e por não ter finalidade lucrativa, aplica todos os seus excedentes na educação. 

Seja nos próprios cursos da IES, ou nos projetos sócio-educacionais gratuitos que conduz, a Facul-

dade de Pará de Minas cumpre a sua missão de formar cidadãos e profissionais competentes e, ain-
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da, contribuir com o desenvolvimento sócio-econômico e cultural de uma grande parcela do estado 

de Minas Gerais. 

Pontos que precisam ser aperfeiçoados 

A Faculdade de Pará de Minas possui um grande potencial para oferecer serviços educacio-

nais de qualidade. Através de uma reestruturação de seus setores, a FAPAM poderá ampliar o nú-

mero de atendimento e de beneficiados, do contingente humano existente na região onde a IES se 

encontra inserida. 

Desde fevereiro de 2008, a Faculdade de Pará de Minas está funcionando com novos gesto-

res. A nova diretoria está reorganizando o organograma da instituição, descentralizando áreas de 

ações pedagógicas e aproximando a comunidade acadêmica de cada setor da IES.  

A nova diretoria instalou uma Secretaria de Pós-graduação lato sensu, que cuidará da im-

plantação de cursos, solicitados por profissionais de toda a região. Este setor será uma nova fonte de 

renda para a Academia. 

No segundo semestre de 2008, já serão oferecidos dois cursos de pós-graduação lato sensu, 

solicitados por profissionais das cidades próximas ao Campus. São eles: Leitura e Produção de Tex-

tos: competência em todas as áreas e Ciências Ambientais.  

O projeto do curso de pós-graduação em Gestão Empresarial está em andamento e o seu iní-

cio está previsto para setembro de 2008. Este é outro curso solicitado por profissionais da região. 

 

11ª DIMENSÃO – Outros itens 

A auto-avaliação institucional, da Faculdade de Pará de Minas, é um valioso instrumento 

que a IES tem em mãos, para repensar as diversas trajetórias utilizadas na condução de uma institu-

ição de ensino superior qualificada, finalidade primeira e última a que a Academia se propõe. 

A avaliação institucional constitui-se em um processo de auto-crítica que, além de ter em 

vista a garantia da qualidade das ações da IES, presta contas à sociedade de todos os serviços edu-

cacionais que oferece. 

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

com seriedade e profundidade para, fundamentando-se na realidade, ser crítica dos próprios proces-

sos educativos que desenvolve. A partir daí, a instituição poderá construir novos caminhos, para 

uma efetiva qualidade acadêmica em suas ações.  

Conhecer com profundidade as metodologias dos processos educativos e pedagógicos que 

ocorrem, no interior da IES, envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão, permite observar com 
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clareza os pontos fortes e bem conduzidos no cotidiano acadêmico, bem como as fragilidades que 

merecem uma correção de rumos.  

Ao realizar seu balanço crítico, desse segundo ciclo avaliativo, a equipe de avaliação da A-

cademia decidiu, de imediato, partilhar as descobertas de todas as instâncias analisadas, com cada 

setor que compõe o corpo acadêmico (corpo discente, docente e técnico-administrativo), através de 

representantes dos vários segmentos da IES. 

O valor de uma instituição de ensino, notadamente as instituições de educação superior, é 

comprovado, dentro da realidade, ao observarmos a sua contribuição para o desenvolvimento regio-

nal, não somente através dos egressos que oferece à sociedade, mas também, através dos projetos 

sociais e outros serviços educacionais que oferece à região, onde se encontra instalada.  

A FAPAM procura manter cursos superiores de qualidade, conduzindo seu alunado a habi-

tuarem-se a uma correta postura acadêmica, em termos de pontualidade, frequência, estudos dentro 

e fora da sala de aula, trabalhos e projetos desenvolvidos dentro da sociedade (acompanhados por 

coordenadores e professores). Graças a esta conduta, a Faculdade de Pará de Minas beneficia o es-

tado com cidadãos que fazem diferença dentro da sociedade mineira, não somente como profissio-

nais, mas como seres humanos capazes de se sensibilizar e atuar em diversos segmentos sociais, que 

necessitem de seus conhecimentos.  

No cotidiano acadêmico da Faculdade de Pará de Minas, vale a pena elencar os projetos de 

benefícios a diversas comunidades, desenvolvidos por professores, funcionários e alunos, alguns já 

citados neste relato, mas que merecem ser bem conhecidos, destacados e divulgados. É importante 

destacar também os diversos órgãos, entidades e associações, que mantém parcerias imprescindíveis 

e constantes com a IES, na condução de inúmeras atividades e benefícios à sociedade. 

Eventos anuais e campanhas permanentes 

1 -  7º Prêmio FAPAM de Literatura – Modalidades: Crônicas e Poesias – Participa-

ção de todos os cursos da IES.  

2 -  FAPAM em Revista – Cursos de Licenciatura – ISSN: 1676-9864 – 4 edições – 

anual. Distribuição gratuita para a comunidade acadêmica, professores e institui-

ções de ensino superior. 

3 -  Revista Ágora – Curso de Direito – ISSN: 1807-2232 – 2 edições – anual. Distri-

buição gratuita para alunos e professores do curso de Direito, classe jurídica regio-

nal e instituições de ensino superior.  

4 -  Projeto Vagalume - arrecadação de livros para escolas e instituições filantrópicas- 

5 -  Quem precisa não pode esperar - Campanha de Doação de Sangue para hospital re-

gional. 
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6 -  Homenagens especiais: placas de honra ao mérito, moções e troféus de difusão 

cultural, outorgados pela IES a pessoas, familiares (quando se trata de homenagem 

póstuma a algum cidadão) e entidades que realizaram benefícios educativos e cultu-

rais para a região. 

7 -  III Fórum Mineiro de Administração – abrangência regional. 

8 -  III Seminário do Meio Ambiente – abrangência regional. 

9 -  Projeto Morro do Caneco – assistência ao bairro, do mesmo nome, com popula-

ção em alto grau de risco, para as crianças e adolescentes. 

10 -  Projeto Infacto – Cursos gratuitos de informática para adolescentes, adultos e pes-

soas da 3ª idade. 

11 -  Projeto ELIIS – Cursos gratuitos de inglês para adolescentes e jovens. 

12 -  Outras associações filantrópicas, assistidas pela FAPAM, ao longo do ano: Ci-

dade Ozanan (Asilo de Idosos), Restaurante Betinho de Souza e Restaurante Padre 

Libério (recebe crianças de mães que trabalham), Projeto Carrossel (doação de ca-

misas e computadores para crianças carentes participantes do projeto), Escola Esta-

dual Nossa Senhora Auxiliadora (doação de camisas para o Ensino Médio). 

13 -  Preservação da parte histórica, tombada pelo patrimônio, que faz parte do Cam-

pus, contribuindo com a memória do patrimônio artístico e cultural de Minas Ge-

rais.  

Parcerias da Faculdade de Pará de Minas 

1 -  Prefeitura Municipal de Pará de Minas e da região  

2 -  Secretaria da Educação e Secretaria da Cultura  

3 -  Secretaria da Saúde e Secretaria do Meio Ambiente. 

4 -  Câmara Municipal de Pará de Minas  

5 -  Polícia Militar de Pará de Minas 

6 -  Fórum Dr. Pedro Nestor  

7 -  Ordem dos Advogados do Brasil – Sub-seção Pará de Minas 

8 -  Escolas Estaduais e Municipais da região 

9 -  Superintendência Regional de Ensino – Subseção Pará de Minas 

10 -  Academia de Letras de Pará de Minas 

11 -  Associações de Bairro de Pará de Minas 

12 -  Ascipam – Associação Comercial e Industrial de Pará de Minas. 

13 -  Hemominas e Hospital Nossa Senhora da Conceição. 

14 -  Escola Profissionalizante Dr. Celso Charuri, Sistemas Fiemg e Senai 
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15 -  Cedaf – Florestal e Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal 

16 -  Conselho Regional de Administração – CRA-MG. 

17 -  Associação de Meio Ambiente - Ama-pangéia  

18 -  Outras empresas: Bovespa, Fiat, Sumidenso, Ambeve, Horizonte Têxtil. 

 

V- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Avaliar é dar valor. A Faculdade de Pará de Minas tomou como lema, dentro de sua avalia-

ção institucional, a seguinte premissa: “avaliar para conhecer e melhorar e, ainda, avaliar para valo-

rizar”. Conhecendo com profundidade, pode-se mudar, com propriedade, o que é necessário mudar, 

para melhorar, e pode-se manter as ações de valor que trazem qualidade para a IES. 

Aquilo que exige a Lei do Sinaes, instituída em 2004, já estava previsto, dentro da LDB, 

promulgada em 1996. O atual Ministro da Educação, Fernando Haddad, afirmou que “a função ca-

paz de garantir que os cursos satisfaçam a razão pela qual foram autorizados é a avaliação de quali-

dade, renovável periodicamente, conforme dispõe a LDB”. (2007).   

A Faculdade de Pará de Minas, como instituição sem fins lucrativos, que beneficia larga-

mente o Estado de Minas, existe com a finalidade de elevar o índice de escolaridade, em nível supe-

rior e com qualidade, de grande parcela da população do interior mineiro. A FAPAM quer, com sua 

auto-avaliação, cumprir as determinações legais, crescer sempre mais, com excelência e com maior 

vigor, para ampliar o seu atendimento sócio-educativo e cultural, atendimento este que tanto pro-

gresso tem propiciado à região centro-oeste do Estado de Minas Gerais.  

Assim, a instituição quer aproveitar a riqueza dos dados obtidos, por estes instrumentos ava-

liativos, para melhorar, em todos os aspectos, suas ações educativas, para que elas promovam a in-

dissociabilidade entre o ensino, a iniciação científica e a extensão, objetivando, além da formação 

qualificada do aluno, a constante difusão do conhecimento construído e adquirido. 

A importância da presença de instituições de ensino superior de qualidade para o desenvol-

vimento do país é enorme. Pode-se visualizar que, em cada relato feito pelas IES, de todo o país, o 

diferencial, em termos de qualidade de vida e evolução social que sua presença significa, para o a-

vanço dos potenciais próprios de cada região do Brasil.  

Em recente entrevista, o Secretário da Educação Superior, Ronaldo Mota, afirmou a impor-

tância do ensino superior no desenvolvimento do país e a necessidade de que sua expansão atenda, 

prioritariamente, o interior, contribuindo com o desenvolvimento de regiões mais distantes dos 

grandes centros, levando em conta a territorialidade do país.  

Não há, na história recente, nenhum país que tenha completado seu ciclo de desen-
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volvimento, sem que tenha repercutido em melhoria da qualidade de vida, tenha 
enfrentado seus grandes desafios sociais e, principalmente, sem o incentivo da 
educação superior, pois ela é responsável pela formação dos recursos huma-
nos e produz a comunidade científica (grifo nosso) capaz de gerar o desenvol-
vimento de tecnologia, tornar o produto do país mais competitivo e, assim, investir 
mais em educação. A educação superior é responsável, entre outros elementos, pe-
la formação da identidade do país. (MOTA, Ronaldo / 2007) 

A Faculdade de Pará de Minas entende que a avaliação institucional deve se constituir em 

um processo permanente, criterioso em suas metodologias e um compromisso, para que as socieda-

des interna e externa ao Campus conheçam a sua realidade institucional. 

Por concordar com a necessidade de todo este processo avaliativo e entender que a 
gestão acadêmica é uma responsabilidade que deve ser socializada, a Faculdade de 
Pará de Minas vem cumprindo as determinações e finalidades do Sinaes, procu-
rando desenvolver bem a sua avaliação institucional. Cumprindo aquilo que a IES 
acredita ser de sua responsabilidade, que é mostrar com clareza e verdade todo o 
trabalho que realiza, em prol do ensino superior e da evolução social do estado, a 
FAPAM tem consciência de que a sua existência, a sua presença na sociedade bra-
sileira, contribui com a promoção humana de muitos cidadãos e a dignidade de vi-
da de muitas famílias de Minas Gerais. (Relatório Final de Avaliação Institucional 
da Faculdade de Pará de Minas – Ciclo avaliativo 2004/2006). 

Ao conduzir este segundo ciclo avaliativo, a FAPAM voltou sua atenção para o aperfeiçoa-

mento de suas ações e serviços educacionais e, após o balanço crítico dos dados coletados, realizado 

em reunião com o Conselho Superior, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e a Comissão 

Própria de Avaliação, colocou, como propostas futuras, para a instituição:  

� Rever e aperfeiçoar o projeto acadêmico e sócio-político da instituição. 

� Promover melhor integração entre o Centro de Extensão e os diversos setores da IES, 

buscando adequações entre sua estrutura de funcionamento e as coordenações dos 

cursos. 

� Rever o sistema avaliativo em todos os cursos, evitando o excesso de processos teó-

ricos-conteudistas, do atual sistema, e implantando processos metodológicos mais 

práticos e investigativos, adequados a cada curso, para que a formação, alicerçada no 

conhecimento, desenvolva as competências e habilidades do egresso que a IES quer 

formar.  

� Adequar os projetos pedagógicos de todos os cursos da instituição, com vistas a uma 

constante atualização das práticas educativas, necessárias à condução e formação in-

tegral das gerações pós-modernas, levando em consideração a realidade contemporâ-

nea. 

� Dar uma atenção especial aos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, que 

serão reconstruídos com vistas a buscar uma formação de excelência para o professo-
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rado regional, ultrapassando as propostas dos currículos mínimos dos cursos, ino-

vando seus princípios norteadores e colocando a formação de qualidade como pre-

missa básica. 

� Incentivar a interdisciplinaridade e os temas transversais entre as áreas de saber, evi-

tando a excessiva compartimentalização do conhecimento, para, incentivando a inter-

locução entre saberes, articular o ensino, a iniciação científica e a extensão entre os 

cursos. 

� Implementar mudanças na prática acadêmica e na gestão da IES, colocando a Aca-

demia em sintonia com o momento histórico regional e com as demais instituições 

educativas e culturais que compõem seu entorno social. 

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

para com o patrimônio histórico local e regional, vinculando estas ações ao ensino, a 

pesquisa e a extensão. 

A auto-avaliação, de qualquer instituição, só tem valor se aferir a qualidade e a pertinência 

das ações institucionais e, ainda, conseguir apontar possibilidades para as mudanças que se fizerem 

necessárias. A Faculdade de Pará de Minas procurou, através de sua auto-avaliação, repensar os 

caminhos já trilhados pela IES e programar ações futuras, tendo como meta a excelência institucio-

nal da Academia. 

A Faculdade de Pará de Minas atua sob nova liderança, neste início de 2008. Cabe aos no-

vos gestores sustentar as mudanças que a gestão de qualidade requer, conservando as ações educa-

cionais que geraram o crescimento da IES e implantando novas áreas a serem exploradas. 

A Faculdade de Pará de Minas quer ser mais do que uma instituição de ensino superior que 

confere diplomas. Sua missão é contribuir para o aumento de cidadãos brasileiros, com uma forma-

ção humanizada, que saibam posicionar-se com equilíbrio e sensibilidade perante situações confliti-

vas, que saibam desenvolver ações mediáticas que gerem soluções adequadas e que contribuam para 

o progresso do Brasil, em qualquer ponto e região do país, que necessitar e solicitar seus conheci-

mentos e sua formação profissional. 

 

         Pará de Minas, 03 de junho de 2008 

Professora Lígia Augusta Muniz Ribeiro 
Relatora - Coordenadora - CPA/ FAPAM 
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