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Avaliação Institucional 

Relatório Anual de Avaliação Institucional 

Anos 2008/ 2009 - Ano base 2009 

I – DADOS  DA INSTITUIÇÃO 

Faculdade de Pará de Minas – FAPAM  

Codigo: 0752 

Diretor Geral: Professor Geraldo Fernandes Fonte Boa 

Vice-diretor: Professor Dr. Flávio Marcus da Silva 

Diretor finaceiro: Dr. Francisco de Assis Freitas 

 

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: 12 

Cursos oferecidos: Administração, Agronegócio,  Ciências Biológicas, Direito,     
          Enfermagem, Geografia/História, Gestão de Tecnologia da Informação,  
          Letras, Matemática, Nutrição, Pedagogia. 

Alunos: 1068 

Professores: 106 

Funcionários: 64 
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Comissão Própria de Avaliação – CPA 

   

COMPOSIÇÃO 

 

Coordenadora: Lígia Augusta Muniz Ribeiro 

Coordenador-adjunto: Moisés EugênioFerreira 

 

Representante da Mantenedora: Ana de Oliveira Guimarães Gaudioso 

 

Representantes da Sociedade Civil Organizada: 

Erna Lenir de Alcântara Cunha 

Clarice Aparecida Camargos Oliveira 

 

Comitê de Avaliação Institucional 

Representantes docentes: 

Renato Vasconcelos de Melo – Administração 

Marcelo de Paiva Bechlufft – Ciências Biológicas 

Giovanni Vinícius Caetano e Silva – Direito 

Wesley  Souza Castro – Enfermagem 

Irani Gonçalves Cardozo Ribeiro – Letras 

Anderson Baptista Leite – Matemática 

Isabella Antonia Campolina Cançado – Nutrição 
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Representantes discentes: 

Mário de Morais Júnior – Administração 

Luana Flores Eustáquio – Ciências Biológicas 

Djavan de Laurentys Morais Almeida – Direito 

Poliana Franco Barros – Enfermagem 

Cláudia Alvarenga Pereira Fontes – Letras 

Daniela Gomes Coelho – Matemática 

Adriana Aparecida de Souza - Nutrição 

 

Representantes do Setor técnico-administrativo 

César Augusto Soares de Oliveira 

Ana Margareth Fonseca 

Renata Cresccência de Abreu Silva Santana 

 

Representante dos Coordenadores 

Tânia Aparecida Ferreira Hanke 

 

Período de Mandato da CPA: um ano – permitida a recondução. 

Ato de designação da atual CPA: 05 de março de 2009. 
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II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Os esforços da Faculdade de Pará de Minas - FAPAM - em manter e aprimorar uma 
cultura de avaliação tem evoluído significativamente e contribuído para o seu avanço 
institucional, na constante busca de condução de cursos qualificados e prestação de 
relevantes serviços educacionais. 

 Através das Comissões Próprias de Avaliação, implantadas para cumprimento da 
legislação em vigor, os órgãos governamentais responsáveis pela Educação Superior do 
país, avaliam a qualidade acadêmica e a responsabilidade social das Instituições de Ensino 
superior – IES - brasileiras.  

 Cada instituição tem uma história e trajetória, com suas especificidades e modo 
próprio de agir, através do qual constrói o seu ambiente acadêmico, que deve ser respeitado.  

 A avaliação institucional que cada IES conduz deve procurar conhecer com 
profundidade o seu cotidiano, com a finalidade de propor melhorias constantes para a 
contínua progressão dos benefícios sociais que presta ao Estado e ao país. 

 É levando em consideração os princípios norteadores da avaliação institucional, 
proposto pelo sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que a FAPAM 
desenvolveu sua autoavaliação 2009, buscando ser, ela mesma, a primeira a se beneficiar, 
com os resultados deste auto-conhecimento. 

 A comunidade acadêmica da FAPAM, os alunos egressos e membros da sociedade 
civil convidados participaram voluntariamente da autoavaliação da Faculdade de Pará de 
Minas. A análise dos dados coletados levou em consideração a proporcionalidade de 
representação dos diversos setores da Instituição e utilizou-se do cruzamento de respostas, 
com distribuição de percentuais para cada amostra respondente. 

 O quadro abaixo visualiza o índice de participação do corpo docente, discente e 
técnico-administrativo: 

 Total Participantes Percentual 

Alunos 1068 534 50% 

Professores 106 80 75,4% 

Setor administrativo 64 42 65,6% 

Total geral 1238 656 52,9% 
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Metodologia 

 “A complexidade da educação superior, tanto na dimensão institucional, quanto no sistema, 
requer, para a avaliação, a utilização de múltiplos instrumentos e a combinação de diversas 
metodologias”. (Propostas para uma Política de Avaliação da Educação Superior – Documento MEC / 
2004).  

 Os processos avaliativos devem ser conduzidos dentro de uma postura ética, que 
demonstrem a necessidade do conhecimento profundo das ações acadêmicas desenvolvidas 
e sua pertinência para o desenvolvimento educacional, científico e social dos grupos 
humanos que deles participam.  

 Nessa perspectiva, a Comissão Própria de Avaliação – CPA, da Faculdade de Pará de 
Minas elabora um Calendário anual, dentro do qual programa suas reuniões, as ações de 
sensibilização da comunidade acadêmica para a importância do auto-conhecimento 
institucional e organiza a construção dos instrumentos avaliativos e sua aplicação, 
operacionalizando o processo de autoavaliação da IES.  

 Ao longo dos anos avaliados, 2008 e 2009, a CPA analisou os documentos 
institucionais e o cumprimento de suas determinações, realizou reuniões com os gestores e 
entrevistas focais com os diversos setores da Instituição.  

 Em 2009, operacionalizou-se a aplicação de questionários  on line e presenciais, para 
todos os setores da comunidade acadêmica (corpo docente, discente e técnico-
administrativo) e, ainda, para os alunos egressos. Trabalhou-se com grupos amostrais e com 
recursos adequados aos indicadores propostos para cada grupo. 

 A CPA garantiu a confidencialidade das respostas, de toda a Comunidade 
Acadêmica, garantindo a preservação de sua identidade. O Centro de Processamento de 
Dados, responsável pela informatização do processo, criou senhas individuais, para o 
contato eletrônico com os participantes. 

 Todos os coordenadores auxiliaram na sensibilização da comunidade acadêmica do 
seu curso, conscientizando-a da necessidade de participação de todos, no processo de 
autoavaliação da Instituição. 

 Os grupos definidos participaram voluntariamente e, entre funcionários, professores 
e alunos, obteve-se um total de 646 respondentes dos questionários on line e presenciais, o 
que representa 52,9% de participação do corpo acadêmico, neste instrumento avaliativo.  

 O Corpo Docente apresentou o maior índice de participação (75,7%), seguido pelo 
Setor Técnico-Administrativo (65,6%) e pelo Corpo Discente (50%).  
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 Obteve-se um percentual bem maior de participação, ou seja, a quase totalidade dos 
grupos, em outros instrumentos avaliativos, por exemplo, na condução de entrevistas focais 
com os diversos setores e com a equipe diretora da Instituição. 

 Para os alunos egressos foram disponibilizados questionários on line, além de 
correspondências via correios e de contatos presenciais (entrevistas). Estas entrevistas foram 
realizadas com um número significativo de egressos, presentes durante o ano em eventos da 
IES e com os egressos que retornaram à IES, como alunos dos cursos de especialização. 

 Procurou-se inserir as dez dimensões da avaliação institucional, previstas na Lei 
10.861, em todos os instrumentos avaliativos. Este tipo de operacionalização torna-se um 
grande recurso, no final do processo, para se clarificar melhor as potencialidades, as 
fragilidades e a eficácia acadêmica e social da proposta pedagógica da FAPAM. 
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II – DESENVOLVIMENTO 

DIMENSÕES INSTITUCIONAIS AVALIADAS 

 

1ª Dimensão – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

       A missão que a Faculdade de Pará de Minas conduz foi construída em consonância 
com as determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação -LDB, para o Ensino 
Superior. Em sua missão institucional, a FAPAM tem uma atenção especial para com os 
incisos I, II e III, Artigo 43, da referida Lei: 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; 

II – formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e 
para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua. 

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio 
em que vive. (LDB/1996). 

 Buscando cumprir com seriedade a sua missão, ao longo de 40 anos de atuação na 
educação superior, a FAPAM entregou, à sociedade, profissionais competentes e cidadãos 
éticos, que atuam em diversos setores do mercado profissional e, ainda, em diversas funções 
sociais que beneficiam a sociedade, em toda Minas Gerais, notadamente na região centro-
oeste do Estado.     

 Os documentos oficiais da Faculdade de Pará de Minas estão sendo reconstruídos. O 
Regimento Geral, o Projeto Pedagógico Institucional e o Plano de Desenvolvimento 
Institucional – PDI – estão passando por um processo de atualização e reconstrução, 
iniciado em 2008 e com previsão de conclusão em 2010.  Novas perspectivas de 
crescimento, um planejamento atualizado, de acordo com os novos rumos da educação 
superior pós-moderna, estão sendo delineadas dentro deles. As propostas apresentadas 
definirão novas linhas de ação, para que Instituição consiga cumprir sua missão, 
desenvolver-se e continuar contribuindo para o progresso regional. 

 Os Projetos Pedagógicos contribuem para a condução de cursos qualificados e a 
grande maioria dos professores (74%) que participaram da autoavaliação afirmaram 
conhecer o Projeto Pedagógico do seu curso e discuti-lo com os coordenadores. Esta 
conduta vem propiciar o seguimento dos Projetos, vivenciando-os na prática acadêmica e, 
ainda, preparar os novos projetos que serão atualizados e reconstruídos, no futuro. 
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Pontos a serem aperfeiçoados 

 A quase totalidade da comunidade acadêmica da IES desconhece seu Plano de 
Desenvolvimento Institucional, seu Projeto Pedagógico Institucional e o seu Regimento 
Interno. Nunca houve uma plena divulgação destes documentos.  

 Com a construção dos novos documentos oficiais da IES, serão realizadas 
campanhas de divulgação e incentivos para que todos os membros que integram a vida 
acadêmica da Faculdade de Pará de Minas possam conhecê-los.  O conhecimento da 
proposta pedagógica da Instituição impulsionará os acadêmicos a participarem do seu 
cumprimento, contribuindo, em maior escala, para o bom andamento e o desenvolvimento 
da IES. 

 

2ª Dimensão – Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 2.1- O Ensino na graduação 

 Os estudiosos dos rumos da educação superior acertaram ao afirmar que o processo 
ensino-aprendizagem, na educação pós-moderna, teria propostas bem diferentes. Professores 
e alunos deparam-se com paradigmas que apontam novos modelos de condução dos estudos 
e das atividades pedagógicas, novas formas de condução das investigações e pesquisas. 

 Na constante busca de qualidade do processo educativo, a Faculdade de Pará de 
Minas dá plena liberdade aos seus docentes na aplicação de novas metodologias de ensino e 
novas propostas pedagógicas, de acordo com as especificidades de seus cursos.  Os 
currículos são construídos neste contexto, onde os processos de ensinar e aprender garantem 
a identidade do curso e, ao mesmo tempo, o respeito às Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 O questionário aplicado aos professores e alunos procurou evidenciar a eficácia das 
ações pedagógicas propostas para a evolução do alunado.  Assim, 82% dos alunos 
respondentes disseram estar satisfeitos com os Programas de Curso conduzidos e as 
atividades pedagógicas que eles contém. 

 A relação professor-aluno é considerada excelente para 92% dos alunos respondentes 
e 85,9% consideram também excelente a formação de valores éticos e humanistas, 
transmitidos pelos docentes. 

 Para 86% dos alunos o calendário escolar é bem organizado e a carga horária das 
disciplinas é adequada para a aprendizagem.   
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 Dentro do questionário, respondido pelos professores, foram propostas questões, que 
procuraram conhecer o esforço do corpo docente da FAPAM, para a condução de um ensino 
investigativo, a aplicação de avaliações adequadas e, ainda, para a atualização de atividades 
pedagógicas inerentes a cada curso.  

 Em relação ao ensino investigativo, 87,8% dos professores afirmaram conduzir um 
processo de ensino analítico e crítico, que conduz seu alunado à produção do conhecimento 
e prepara-os para a iniciação científica. 

 A grande maioria dos docentes (96%) afirmou estarem atentos à atualização de suas 
práticas pedagógicas e a sua eficácia para se alcançar um alto índice de eficiência no 
processo ensino-aprendizagem.  

 Os coordenadores fizeram da construção dos Projetos Pedagógicos dos Cursos uma 
prática coletiva, participando dela, ativamente, quase todo o colegiado. Esta participação 
contribui enormemente para a eficácia na execução dos Projetos. Os bons resultados desta 
prática são constatados através de excelentes resultados nos processos avaliativos e, ainda, 
no surgimento de projetos que enriquecem a Extensão e o Núcleo de Pesquisa da Instituição.  

 Um cotidiano de ações acadêmicas que consegue conjugar Ensino, Pesquisa e 
Extensão é o que conduz a um ensino superior de qualidade, culminando com a transmissão 
e produção do conhecimento. Os esforços da Equipe Pedagógica da Faculdade de Pará de 
Minas concentram-se neste sentido e estão conseguindo resultados satisfatórios, 
comprovados pelos bons resultados no Enade, o alto índice de Egressos inseridos no 
mercado profissional regional e, ainda, a grande contribuição de docentes e discentes, na 
participação em pesquisas dentro e fora da IES e, ainda, na apresentação e publicação de 
seus trabalhos, em diversos tipos de mídia. 

 

 Pontos a serem aperfeiçoados 

 O pouco incentivo à existência de estudos interdisciplinares, dentro dos cursos, foi 
uma das queixas recorrentes, entre os discentes (77,6%). Evidenciou-se que poucos docentes 
conseguem fazer uso desta prática, o que contribui para a compartimentalização do saber e 
inibe um pouco o enriquecimento do conhecimento.  

 Com o grande desenvolvimento tecnológico e científico da última década, os 
próprios alunos, à medida em que evoluem como acadêmicos, percebem que as disciplinas, 
de diversos cursos, se entrecruzam e se complementam.  

 A condução de estudos interdisciplinares conduziria a um enriquecimento científico-
cultural maior e abririam portas para impulsionar a iniciação científica. As possibilidades de 
condução de estudos interdisciplinares já estão sendo discutidas, durante as reuniões dos 
colegiados de cada curso.   
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 A formação de Grupos de Estudos também está sendo sugerida e incentivada pela 
Equipe Pedagógica. Estes grupos auxiliam na integração das disciplinas, no surgimento de 
cursos extensionistas e trabalhos de iniciação científica. 

 Através de análise dos dados registrados, observou-se que práticas acadêmico-
pedagógicas importantes, dentro do Curso de Ciências Biológicas foram abandonadas. O 
Curso, anteriormente oferecido em quatro anos e conduzindo estas práticas, integrantes de 
seu Currículo, conseguiu um excelente rendimento das primeiras turmas do curso. 

 A experiência de se oferecer os cursos de licenciatura da IES em apenas três anos 
não foi satisfatória. Os graduandos não conseguiram tempo suficiente para um adequado 
amadurecimento acadêmico, que lhes permitisse aprofundamento nos estudos e 
proporcionasse bom rendimento escolar.  

 

 Potecialidades 
 
 Os conceitos obtidos pela Faculdade de Pará de Minas no Índice Geral de Cursos e 
na Avaliação Institucional Externa, para recredenciamento da IES, propiciaram à instituição, 
valendo-se da Portaria 10, publicada em julho de 2009, receber autorização para o 
funcionamento de três novos cursos: Pedagogia, Agronegócio e Gestão da Tecnologia da 
Informação. Estes dois últimos são cursos de tecnologia, que serão oferecidos em dois anos 
e meio e representarão um grande benefício para profissionais da região que já atuam nesta 
área. 
 Há quarenta anos, a Faculdade de Pará de Minas forma professores que atuam em 
toda a região centro-oeste. A Instituição pretende continuar contribuindo com a Educação de 
Minas Gerais, oferecendo cursos de qualidade e formando profissionais competentes que 
contribuam com o desenvolvimento do Estado. 

 Os Projetos Pedagógicos dos cursos de Licenciatura da Faculdade de Pará de Minas 
estão sendo reelaborados e estes cursos voltarão a ser oferecidos em quatro anos, com um 
currículo atualizado, contendo práticas pedagógicas adequadas a uma formação acadêmica 
qualificada do alunado.    

 Ao construir os novos currículos de seus cursos, os colegiados procuraram romper 
com uma visão fragmentada e uma concepção conteudista, imprimindo-lhes instrumentos 
flexíveis, para uma aprendizagem fundamentada na investigação e na descoberta.  

 Os Projetos pedagógicos terão, agora, abertura suficiente para a viabilização de 
estudos interdisciplinares e transdisciplinares.  Os coordenadores dos diversos cursos da 
FAPAM iniciaram um trabalho contínuo, no sentido de conseguir maior integração entre as 
disciplinas. Esta flexibilidade permitirá maior integração também entre os alunos, 
incentivando-os a, conjuntamente, aprofundarem-se nos temas de estudos de seu interesse.   
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2.2 - Pós-graduação 

           Há dois anos, a Faculdade de Pará de Minas passou a oferecer cursos de pós-
graduação lato sensu, atendendo a diversos pedidos de alunos egressos, entidades e 
profissionais da região. Desde então, a FAPAM vem implantando cursos de especialização, 
nas áreas do conhecimento em que possui graduação. Estes cursos são sugeridos pela 
população, através de pesquisa de mercado.   

Durante os anos de 2008 e 2009, foram oferecidas três especializações: Leitura e 
Produção de Textos – competência em todas as áreas, Ciências Ambientais e Gestão de 
Negócios. 

        O Curso de Pós-graduação em Leitura e Produção de Textos foi implantado para 
atender ao pedido da Secretaria Municipal de Educação, que ofereceu 50% em bolsa de 
estudo, aos professores da rede municipal de ensino, objetivando uma maior qualificação de 
seu quadro docente e, consequentemente, uma melhoria na educação básica do município. 

 O Curso de Pós-graduação lato sensu em Ciências Ambientais veio beneficiar uma 
grande parcela de biólogos, engenheiros ambientais e outros profissionais de áreas afins, da 
região. Uma grande turma de alunos foi formada e foi conduzido um projeto inovador para 
esta especialização, com visitas técnicas e diversos estudos de campo, motivos de grande 
entusiasmo dos pós-graduandos. 

 A Especialização em Gestão de Negócios era uma antiga reivindicação dos 
graduados do Curso de Administração, que retornaram à IES e ainda trouxeram muitos 
outros alunos,  como empresários, industriais, comerciantes e egressos formados em outras 
instituições de ensino superior. 

 O corpo discente dos cursos de especialização participaram da autoavaliação, através 
de questionários e entrevistas presenciais. Por constituir-se em uma parcela menor do corpo 
acadêmico da IES, a autoavaliação pode ser conduzida com alta eficácia, conseguindo 100% 
de participação. 

 Dos 101 alunos dos cursos de especialização, 94% classificaram como ótimo o 
desenvolvimento do curso, salientando o domínio de conteúdo por parte do corpo docente, a 
sequência adequada no desenvolvimento das disciplinas, a relevância e coerência dos 
exemplos utilizados pelos professores, totalmente ajustados aos conteúdos trabalhados e às 
técnicas de ensino utilizadas. 

  Respondendo à questão sobre sugestões de desenvolvimento dos cursos de pós-
graduação da IES, 100% dos alunos gostariam que a Instituição oferecesse outros cursos de 
especialização, principalmente, nas áreas da educação, finanças e meio ambiente.  

 Os alunos da pós-graduação se mostraram altamente satisfeitos com os serviços 
educacionais prestados pela FAPAM, afirmando que os indicaria para as pessoas 
interessadas e que sentem satisfação em divulgar a FAPAM para a sociedade.  
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 Pontos a serem aperfeiçoados 
 As obras existentes na Biblioteca da IES atenderam apenas em parte a demanda do 
curso de especialização em Gestão de Negócios. Algumas referências indicadas pelos 
professores não existiam na Biblioteca e os alunos tiveram que recorrer a outras bibliotecas, 
ou adquirir algumas das obras sugeridas. 

Sugestões apresentadas pelos alunos, para melhoria dos cursos de Especialização: 

− Empréstimo de livros no período de férias escolares. 

− Contatos mais próximos com empreendedores de sucesso e grandes empresas da região 
(sugestão do curso Gestão de Negócios). 

− Ampliação do acervo da biblioteca (sugestão dos cursos de Gestão de Negócios e 
Ciências Ambientais) para as áreas destes dois cursos. 

 Potencialidades 

 Os alunos colocaram como pontos fortes da IES, para os cursos de pós-graduação 
lato sensu, as instalações físicas, os recursos audiovisuais, os setores de extensão e pesquisa. 
Colocaram, também, a adequação de horários, o calendário de realização dos cursos e a 
qualificação do corpo docente. 

 Os alunos do curso de especialização em "Leitura e Produção de Textos: 
competência em todas as áreas” elogiou o acervo da Biblioteca para o seu curso, acervo este 
que atendeu a todas as suas necessidades e expectativas. 

 Já estão sendo adquiridos mais exemplares de livros, indicados pelos professores, 
para os cursos de pós-graduação em Gestão de Negócios e Ciências Ambientais. 

 

2.3 – A Extensão 

 Um dos fundamentos da autoavaliação consiste em enfatizar o sentido da educação 
como um bem público, consolidando sua responsabilidade social. As Instituições de Ensino 
Superior têm a responsabilidade de formar o profissional e o cidadão e de prestar contas, à 
sociedade, do trabalho que realiza.  

 O Centro de Extensão da Faculdade de Pará de Minas – Cefapam - vem evoluindo a 
cada ano, no oferecimento de serviços educacionais que atendam às aspirações de todo o 
corpo acadêmico e, ainda, às necessidades da sociedade regional.  

 O Cefapam procura conquistar uma maior integração entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão da IES, o que tem resultado na pertinência das ações que realiza e no aumento de 
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sua eficácia como órgão integrador dos diversos setores da Instituição e destes com a 
sociedade civil.   

 O setor de extensão funciona conduzindo duas vertentes: Projetos Extensionistas e 
Projetos Sociais Gratuitos. 

  

2.3.1 – Projetos Extensionistas 

 Os Projetos de Extensão são cursos e atividades educativas e culturais diversificadas, 
propostas pelas diversas graduações e pós-graduações e que acontecem ao longo do ano 
letivo. A maioria das atividades de extensão são abertas à sociedade da região. Segue abaixo 
o número aproximado das ações extensionistas realizadas durante o biênio 2008/2009. 

Cursos de Aperfeiçoamento: 18 

Projetos de Ensino (Semanas Acadêmicas, Simpósios, Seminários, Mostras e Palestras): 52. 

Projetos Sociais (diversos eventos regionais): 13 

 As atividades educativas e culturais do Cefapam prestam relevantes serviços, não só 
à comunidade acadêmica, mas à população dos municípios de toda a região em torno ao 
Campus FAPAM. Constantes contatos são realizados com prefeituras, associações de classe, 
empresas e entidades, suprindo, através das ações extensionistas, muitas das necessidades de 
aperfeiçoamento dos diferentes grupos. 

 Pelo trabalho que realiza e que vem crescendo a cada ano, o Centro de Extensão da 
Faculdade de Pará de Minas já representa uma grande contribuição para a elevação do índice 
de desenvolvimento humano da região. 

 Potencialidades 

 O Curso de Administração, através do Centro de Extensão, está oferecendo o Curso 
de Inglês Instrumental, aberto à participação dos alunos de todos os cursos e, também, aos 
cidadãos da sociedade externa. Esta reivindicação dos alunos ganhou força através dos 
instrumentos de autoavaliação e foi uma das sugestões apresentadas pelos estudantes. O 
Curso, com profissionais especialistas em Língua Inglesa, foi preparado em 2009 e começou 
a ser oferecido neste primeiro semestre de 2010. 

 Através do Centro de Extensão, o Curso de Nutrição mantém um ambulatório de 
atendimento nutricional, desde 2008. Neste ambulatório, é feito o acompanhamento 
nutricional de pessoas comprovadamente carentes, com doenças como obesidade, diabetes e 
hipertensão. 
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2.3.2 - Projetos Sociais Gratuitos 

Desde o ano de 2002, a Faculdade de Pará de Minas vem oferecendo cursos de 
computação gratuitos para a população regional. Através do Projeto Infacto – Informática 
FAPAM para o Crescimento de Todos, a Instituição contribui para a inclusão digital de 
centenas de pessoas, em sua maioria adolescentes e jovens de baixa renda. Apenas nos anos 
de 2008/2009, foram beneficiados 260 cidadãos. 

Muitas outras ações sociais gratuitas são realizadas, ao longo do ano, como Cursos 
de Aperfeiçoamento para Professores da rede pública de ensino, realização de campanhas de 
orientação popular, nas áreas dos cursos da IES, como assistência à saúde, assistência 
jurídica, atividades de impulso ao desenvolvimento da rede escolar. 

 O Núcleo de Práticas Jurídicas, que funciona dentro do Curso de Direito, tornou-se 
um importante aliado para o Fórum da Comarca local, no atendimento das ações cíveis. Em 
2009, foram atendidos 186 processos da vara cível. 

 Desde o ano de 2005, os Cursos de Administração e Enfermagem conduzem o 
Projeto “Quem Precisa não pode Esperar”. Através deste projeto são realizadas Campanhas 
de Doação de Sangue, que beneficiam o Hospital Nossa Senhora da Conceição, responsável 
pelo atendimento de vários municípios da região. As coletas de bolsas de sangue são 
realizadas em parceria com o Hemominas e a última coleta conseguiu 200 bolsas. 

 O Projeto “Quem Precisa Não Pode Esperar” foi ampliado e, desde 2007, foi 
implantada a Campanha de Doação de Medula Óssea, que cadastrou, até 2009, 480 
possíveis doadores. 

 Por entender que as instituições de educação superior do país devem ter o 
compromisso institucional de partilhar os conhecimentos que adquirem e produzem, a 
FAPAM procura, também através de sua Extensão, cumprir seu dever de instituição 
comprometida com a realidade social do seu entorno. Para isto procura beneficiar ao 
máximo a sociedade da região, buscando soluções imediatas para vários problemas 
enfrentados pela população. 

 Pontos a serem aperfeiçoados 

 De acordo com 38,5% dos alunos que responderam aos questionários, muitos cursos 
e atividades de extensão deveriam ser oferecidos aos sábados.  

 Analisando esta questão, a CPA constatou que uma minoria de alunos não tem 
procurado informar-se sobre as oportunidades de participar das atividades de extensão que a 
FAPAM oferece. O coordenador do Cefapam está procurando intensificar as formas de 
divulgação das atividades dos finais de semana. 
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Potencialidades 

Para atender as várias solicitações de seu corpo discente, o Centro de Extensão vem 
procurando adequar seu calendário e oferecer atividades acadêmicas em horários especiais e 
em finais de semana. 

 Nos últimos dois anos, cursos e vários eventos extencionistas têm acontecido aos 
sábados. Atualmente, estas atividades estão sendo amplamente divulgadas, em sites 
institucionais, jornais, murais e, até mesmo, comunicados em salas de aula, quando se trata 
de uma atividade importante para determinado curso. 

 A maioria do alunado da IES é composta por jovens trabalhadores e a Instituição 
tomou como compromisso sério adequar sua estrutura acadêmica de maneira a beneficiá-los. 
A IES procura constantemente criar oportunidades e mecanismos que contribuam para 
aumentar a participação dos alunos em suas atividades extensionistas, sem prejudicar sua 
presença em sala de aula e seu desempenho profissional. Esta conduta deverá ser ampliada, 
cada vez mais, no sentido de contribuir com o progresso acadêmico do aluno trabalhador, 
fora da sala de aula. 

   

2.4 – Pesquisa 

 Cursos superiores de qualidade contribuem com o desenvolvimento científico e 
propiciam a participação ativa das Instituições na vida social, econômica e cultural do país. 

  A autoavaliação desenvolvida pelas instituições precisa questionar os processos 
pedagógicos e as políticas acadêmicas institucionais desenvolvidas, para conhecer a sua real 
eficácia na formação qualificada do corpo acadêmico e a sua contribuição para o avanço 
educacional e científico do país. 

 O Núcleo de Pesquisa – NUPE – da Faculdade de Pará de Minas é o setor 
responsável pela iniciação científica e pesquisas desenvolvidas dentro da IES. Cada curso 
pode desenvolver duas linhas de pesquisa, por ano, através de Projetos apresentados ao 
Núcleo e aprovados pela Diretoria.  

 Durante os anos de 2008 e 2009 foram concluídas 16 (dezesseis) pesquisas, dentro 
dos diversos cursos. Algumas pesquisas nasceram de solicitações de instituições e órgãos da 
sociedade civil.  

 Muitos discentes da FAPAM, que desenvolveram pesquisas dentro da Instituição, 
são aproveitados por Universidades, onde continuam os estudos iniciados na Instituição. 

 Para exemplificar, citamos a pesquisa sobre Pesca de Água doce, que vem sendo 
realizada por alunos da IES. Dois alunos do Curso de Ciências Biológicas da FAPAM (uma 
aluna em 2005 e um aluno em 2009) foram aprovados para o Curso de Mestrado do 

 



CONFRARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE 

Faculdade de Pará de Minas - FAPAM 
Reconhecida pelo Decreto 79090, de 04/01/77 

Rua Ricardo Marinho, 110 - São Geraldo - Pará de Minas/MG 
 
           

 
19

 

Instituto Nacional de Pesquisa do Amazonas - INPA - onde apresentaram seus estudos. A 
aluna, com seu Mestrado concluído, faz parte do corpo docente da Universidade de Manaus. 
E o aluno está iniciando seus estudos, no INPA, neste início de 2010.  

 Duas egressas do Curso de Letras concluíram seu mestrado em Literatura e 
Lingüística e iniciaram o doutorado. Uma delas teve sua dissertação publicada em livro. 

 Outra aluna, graduada do Curso de Nutrição, foi selecionada para o mestrado em 
Tecnologia de Alimentos, da Universidade Federal de Minas Gerais, apresentando sua 
pesquisa sobre Probióticos, que foi iniciada na FAPAM. 

 Potencialidades 

 Como incentivo ao desenvolvimento do setor de pesquisa da IES, são oferecidas 
bolsas de iniciação científica, com descontos de 20% no valor das mensalidades, dos alunos 
que participam. 

  

 Pontos a serem aperfeiçoados 

 Nos três últimos anos, percebeu-se um distanciamento dos discentes do Curso de 
Ciências Biológicas, das atividades de pesquisa. Através de observações do Colegiado do 
Curso, constatou-se que a redução do curso para três anos de duração, não foi benéfica para 
o amadurecimento do aluno como acadêmico, o que resultou em pouca participação destes 
alunos em projetos de extensão e de iniciação científica, prejudicando a qualidade de sua 
formação.  

        Conforme já foi relatado em outra parte deste relatório, os cursos de licenciatura da 
FAPAM, voltaram a ser oferecidos em quatro anos.  Os currículos dos cursos de 
licenciaturas foram elaborados com novas disciplinas, atividades e avançados estudos, nas 
áreas dos respectivos cursos.  

 O objetivo é que docentes e discentes tenham tempo de conduzir os estudos, dentro 
das áreas que forem de seu interesse. Com isto teremos de volta o vigor das pesquisas, 
conduzidas dentro do Curso de Ciências Biológicas e também das outras licenciaturas, que 
tanto beneficiaram as escolas, empresas e institutos de pesquisa da região e até mesmo 
outras Instituições de Ensino Superior, contribuindo com a evolução científica e cultural do 
país. 
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3ª Dimensão – Responsabilidade Social 

 As Instituições de Ensino Superior do país têm representado locus de alta relevância 
social, desempenhando grandiosos serviços para o crescimento econômico, cultural e 
educacional do país. Estas instituições precisam continuar com a grande contribuição que 
oferecem ao país “combinando o máximo de qualidade acadêmica com o máximo de 
compromisso social...” (BUARQUE, 1996). 

 Neste sentido, em termos de educação superior, não há como conduzir um ensino 
qualificado, sem estar sempre em contato com a sociedade, “não há como pensar em 
qualidade de ensino sem vinculá-la ao que ocorre intra e extra-muros da 
Universidade".(ZAINKO, 1997). 

 O contato dos graduandos da FAPAM com a realidade regional, através de 
atividades que beneficiam diversos segmentos da população, acontece ao longo de cada 
semestre. 

 Podemos citar a proximidade dos alunos de licenciatura com as Escolas, não apenas 
no período dos estágios supervisionados, mas durante todo o curso. Através destes contatos, 
são disponibilizadas para as escolas diversos tipos de atividades, como palestras, aulas 
educativas sobre meio ambiente, práticas laboratoriais, campanhas de doações de livros, 
organização de olimpíadas de conhecimento, etc. 

 Dentro dos questionários de autoavaliação, alunos e professores manifestaram-se 
satisfeitos com estas práticas pedagógicas e dispostos a ampliá-las cada vez mais. 

 Durante o ano letivo, os cursos de Enfermagem e Nutrição participam de diversas 
Campanhas na área da saúde, como Campanha de Prevenção do Câncer de Mama, 
Campanhas sobre Alimentação Saudável, etc. Alunos e professores percorrem toda a região 
conduzindo estas Campanhas, em parcerias com Prefeituras, Clubes de Serviços, Secretarias 
de Educação, de Cultura e de Saúde. 

 Através da Empresa Júnior, alunos e professores do curso de Administração prestam 
consultoria a pequenas empresas e estabelecimentos comerciais.  

 O bacharelado em Administração conduz ainda diversos projetos assistenciais, como 
as Campanhas de Doação de Sangue e de Medula Óssea (em parceria com o curso de 
Enfermagem e com o Hemominas), já mencionadas neste relatório.  

 Durante o Fórum de Administração, aberto à participação de empresários, 
comerciantes, industriais, etc, é cobrado como entrada, para participação no evento, um 
quilo de alimentos não perecíveis. Os alimentos arrecadados são doados a asilos, creches e 
restaurantes comunitários. 
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 O curso de Direito, através de seu Núcleo de Práticas Jurídicas, presta um enorme 
serviço social à região e à Comarca Local, fazendo atendimentos da área Cível, também já 
melhor explicado em outro capítulo deste relatório. 

 A Instituição realiza diversas Campanhas para atender a população carente da 
cidade, em épocas específicas do ano, como: campanha de doação de agasalhos, brinquedos, 
livros e material escolar. 

 Outra atitude louvável da Faculdade de Pará de Minas é utilizar os espaços ociosos 
durante o dia para realizar cursos gratuitos para a população. 

 O Projeto Infacto, também já mencionado no item 2, que trata das atividades de 
extensão, existe continuamente desde 2002 e oferece cursos de informática gratuitos para 
todas as faixas etárias. A maioria dos alunos são adolescentes e jovens e já foram 
beneficiados centenas de alunos, ao longo destes sete anos ininterruptos de atuação do 
Projeto. 

 Várias outras formas de contribuições e de prestação de serviços sociais acontecem 
no dia a dia da Faculdade de Pará de Minas, como cursos gratuitos de aperfeiçoamento para 
professores da rede pública, seminários educativos de preservação do meio ambiente, 
participação em projetos escolares e municipais de incentivo à leitura. 

 Durante a Semana Anual de Meio Ambiente, conduzida pelo Curso de Ciências 
Biológicas, são realizados seminários e discussões sobre a preservação do patrimônio 
histórico e do meio ambiente; palestras e cursos sobre a reconstituição de áreas degradadas e 
preservação dos recursos hídricos, educando para a qualidade de vida e a preservação das 
áreas urbanas e rurais. 

 Dentre os respondentes dos questionários de autoavaliação, alunos, professores e 
funcionários, em sua maioria, mostraram-se muito satisfeitos com estas práticas pedagógicas 
e assistenciais e demonstraram o desejo e a disposição de, na medida do possível, ampliá-las 
cada vez mais. 

 Segundo documento do Ministério da Educação: 

 A avaliação educativa põe em questão a qualidade e a quantidade das atividades 
pedagógicas, científicas, administrativas e das relações sociais e profissionais que se 
estabelecem nos âmbitos internos da instituição e nas vinculações com a sociedade mais 
ampla.  

 A avaliação educativa precisa questionar os significados da formação e dos 
conhecimentos produzidos, em relação ao desenvolvimento do país, ao avanço da ciência e a 
participação ativa dos indivíduos que constituem a comunidade educativa na vida social e 
econômica. (Propostas para uma política de Avaliação da Educação Superior - Documento 
MEC / 2005) 
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A Faculdade de Pará de Minas, mesmo sendo uma instituição de cursos noturnos e 
composta, em sua maioria, por alunos trabalhadores, não descuida de sua contribuição para 
com a população da região. Seu corpo discente, com todas as dificuldades de um cotidiano 
de horários bem apertados, participa ativamente das atividades assistenciais, muitas vezes 
dedicando suas horas de descanso e lazer, ao benefício de diversas parcelas da população 
regional.  

 É contando com esta disponibilidade, que a FAPAM consegue conduzir diversos 
benefícios à sociedade, guardando a certeza de que estas atividades, realizadas com tanto 
esforço pelos acadêmicos, contribuem para educar o profissional e o cidadão. 

 3.1- Inclusão social dos Portadores de Necessidades Especiais 

 A Faculdade de Pará de Minas não se descuida de contribuir para a inclusão social 
dos Portadores de Necessidades Especiais oferecendo, dentro e fora do Campus, atividades e 
eventos pedagógicos, que ampliam a qualidade de vida, deste segmento da população tão 
marginalizado no passado recente do país. 

 Em sua estrutura física, a FAPAM possui dependências adequadas para os 
portadores de necessidades especiais. 

 A Instituição dedica uma atenção especial ao aluno portador de necessidades 
especiais e, ao recebê-lo, prepara todo o ambiente da sala de aula e demais setores, para que 
ele possa desenvolver-se como graduando, com oportunidades iguais às que recebem os seus 
colegas de classe. 

 A IES mantém um estreito contato com a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE de Pará de Minas, que é uma associação modelo em todo o Estado de 
Minas Gerais, na condução de modernos setores de atendimento, aos diversos tipos de 
Portadores de Necessidades Especiais.  

 A FAPAM oferece o Curso de Libras em sua extensão, disponibiliza o Campus para 
várias atividades da APAE e participa, também, de cursos, oficinas e semanas educativas 
realizadas pela Entidade.  

 Como disciplina curricular, o curso de Libras está presente nos cursos de 
Licenciatura: Ciências Biológicas, Letras, Matemática e Pedagogia. 

3.2 – Defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 
patrimônio cultural. 

A Faculdade de Pará de Minas participa de manifestações e projetos em defesa da 
preservação do patrimônio e da história, do município de Pará de Minas e de outros da 
região. 

Os cursos da Instituição participam de campanhas de defesa do meio ambiente, como 
a Caminhada das águas, em parceria com a Associação Ama Pangéia, a realização da 
Semana do Meio Ambiente e a realização de palestras educativas, em diversas escolas.  

        



CONFRARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE 

Faculdade de Pará de Minas - FAPAM 
Reconhecida pelo Decreto 79090, de 04/01/77 

Rua Ricardo Marinho, 110 - São Geraldo - Pará de Minas/MG 
 
           

 
23

 

Diversas pesquisas foram realizadas pelo curso de Ciências Biológicas, direcionadas 
à reconstituição de áreas degradadas e a preservação de espécies em extinção, da fauna e da 
flora regionais. 

O curso de Ciências Biológicas continua a desenvolver pesquisas sobre os recursos 
hídricos do centro-oeste mineiro. Estas pesquisas são de grande importância para a 
preservação das águas e a correta utilização dos mananciais. 

A comunidade acadêmica da Instituição está sempre em contato com a produção 
cultural e artística regional, através de parcerias com museus, secretarias de cultura e 
educação e escolas de artes. Durante o ano de 2009, podemos citar, entre outras, as parcerias 
abaixo relacionadas: 

− Escola de Música Arte Nossa – Apresentação do Coral Arte Nossa e do Grupo Musical 
Melisma. 

− Apresentação do Coral Infantil Rouxinol, composto de crianças da rede pública de 
ensino. 

− Orquestra de Violões Anita Salles – Gravação de Programa Musical no Auditório da 
FAPAM. 

− Apresentação da peça: O Mozart Brasileiro, vida de Frei Maurício (música e teatro) pelo 
Coral Bittencourt e Grupo Teatral Tatu Bola. 

− Participação na Feira do Livro Pará-literatura, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Cultura. 

− Mesa redonda com escritores da região. Tema: Criação literária e Criação do hábito de 
ler.  Realização do Curso de Letras. 

− Contação de histórias para os idosos do Centro de Convivência Caminho da Esperança. 

− Projeto Vagalume – arrecadação de livros a serem doados para as escolas públicas. 

− Lançamento de um livro infanto-juvenil, em 2008 e de poesias, em 2009. 

− Lançamento de livro de docente, editado pela UFMG. Lançamento realizado em parceria 
com o Museu Histórico Municipal (2008). 

− Parceria e participação na Semana Empresarial da Associação Industrial e Comercial de 
Pará de Minas. 

Durante eventos institucionais e formaturas, são outorgados Certificados de Mérito 
Acadêmico, aos alunos que se destacaram durante os cursos e Placas de Mérito a docentes e 
outros importantes cidadãos, que contribuíram para o desenvolvimento regional e da 
Faculdade de Pará de Minas. 
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      Durante o ano de 2009, foram outorgadas duas placas de Honra ao Mérito e dez 
certificados de mérito acadêmico. 

 

3.3– Departamento de Assistência Social 

 A Faculdade de Pará de Minas possui um Departamento de Assistência Social, 
conduzido por uma assistente social, que coordena a Comissão de concessão de bolsas de 
estudos, para os alunos em dificuldades financeiras. A Comissão de Bolsas é composta por 
cidadãos íntegros e de elevada conduta ética e moral, participantes na comunidade 
acadêmica e na sociedade civil organizada. 

 Os alunos comprovadamente carentes recebem bolsas parciais e integrais, que lhes 
permitem prosseguir seus estudos. 

 A FAPAM aderiu ao Fies, plano governamental de crédito estudantil que é outra 
forma de auxílio, para os alunos concluírem suas graduações. 

  Os avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes – 
atribuíram conceito 4, à dimensão Responsabilidade Social da FAPAM. 

  

4ª Dimensão – Comunicação com a Sociedade 

 Conforme vem sendo descrito neste relatório, através de todos os seus cursos, a 
Faculdade de Pará de Minas tem prestado importantes serviços comunitários, artísticos e 
culturais e levado, à população regional, os benefícios de suas pesquisas, projetos, 
produções educativas e culturais, numa constante interação com a sociedade. 

          A instituição participa, também já relatado em capítulos anteriores, de múltiplos 
eventos e manifestações artísticas, educativas e culturais, organizadas e desenvolvidas por 
entidades diversas. Esta vinculação da IES com a região onde se encontra inserida é o que 
produz sentido à maioria das atividades que realiza, colocando o seu “fazer acadêmico” em 
benefício da população e aumentando o índice do desenvolvimento humano do Estado. 

 Através do Programa “Conheça a FAPAM”, a Faculdade recebeu, em março de 
2009, Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais e Secretárias da Educação de vários 
municípios da região.  

 A execução deste projeto traz bons frutos para a IES, que recebe alunos provenientes 
de diversas cidades próximas ao Campus. 

 A Faculdade de Pará de Minas, procurando sempre aumentar a difusão do 
conhecimento que produz, conforme consta em sua Missão, publicou, em 2009, a sua 
primeira revista digital Synthesis, que é de acesso gratuito. A revista, contendo artigos de 
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discentes e docentes dos cursos de graduação e pós-graduação, foi também disponibilizada 
em Cds, para a Comunidade Acadêmica da FAPAM e para as autoridades que estiveram 
presentes em seu lançamento. 

 

4.1- Comunicação interna e externa 

 Os eventos institucionais são divulgados através dos meios de comunicação de toda a 
região (rede internet, jornais, rádios, canais de televisão e diversas promoções realizadas por 
agências de publicidade).  

 Durante o processo seletivo da IES esta divulgação é intensificada, sendo realizada 
uma Mostra de Profissões para os Alunos concluintes do Ensino Médio, visitas às escolas, 
empresas e indústrias, das cidades de toda a região.  

A distribuição de fôlderes e materiais educativos impressos é uma realização 
constante dos cursos e da Instituição, ao participarem de Feiras da Educação, Feiras 
regionais, Encontros, Simpósios, etc. 

O novo jornal da Faculdade de Pará de Minas está sendo reestruturado, com nova 
linha editorial que, além das informações internas, pretende abrir-se para a sociedade civil, 
publicando informações de utilidade pública, artigos educativos e culturais. 

 A comunicação interna, entre os setores da IES, funciona através da Rede de 
Telefonia, com ramais telefônicos em todos os ambientes. Todos os setores possuem E-mail, 
fornecidos pelo Centro de Processamento de Dados da Instituição, para utilização dos 
coordenadores e demais funcionários, o que agiliza a comunicação e o trabalho interno. 

  

 4.2- Ouvidoria 

 A Ouvidoria da Faculdade de Pará de Minas funcionou, durante vários anos, através 
do Projeto “Fale direto com a Diretoria”, cujo Slogan foi bastante divulgado. Eram 
disponibilizados o E-mail e a linha telefônica direta dos diretores, para contatos com a 
comunidade interna e a sociedade civil. 

 Atualmente, a Ouvidoria funciona, de maneira informal e provisória, diretamente no 
Setor de Avaliação Institucional, em contato com a Comissão Própria de Avaliação – CPA, 
o que tem surtido bons resultados, pois, por meio destes contatos, que chegam através de E-
mails, telefonemas e entrevistas pessoais, passam-se mais rapidamente informações corretas 
e situações conflitivas têm sido analisadas e resolvidas, de imediato. 
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 Uma Ouvidoria efetiva e funcional está sendo implantada, e ela terá regulamento 
próprio e local específico para funcionamento e atendimento.  

 Potencialidades 

 A própria estrutura organizacional da Instituição propicia contatos e diálogos diretos 
entre os diversos setores da FAPAM, fator que agiliza atendimentos, esclarecimentos e 
melhorou a comunicação interna.  

 Para 78,6% dos alunos, 87% dos professores e 72,4% dos funcionários, a 
comunicação e o acesso aos setores internos da Instituição é satisfatório, no cotidiano 
acadêmico. 

 Ampliar os recursos de comunicação e a interação social, mediante uma articulação 
constante e cada vez mais intensa com a sociedade local e regional são objetivos da 
Faculdade de Pará de Minas e estão presentes em seu Projeto Institucional e em seu Plano 
de Desenvolvimento. A Instituição pretende conquistar estes objetivos, à medida em que for 
recebendo novos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão, de interesse 
regional. 

 

5ª Dimensão – Políticas de pessoal, de carreira do corpo docente e corpo 
técnico-administrativo. 

 A Faculdade de Pará de Minas possui plano de cargos e salários para o Corpo 
Docente e Técnico-administrativo, classificando os níveis salariais por progressão 
acadêmica, proporcionando, assim, a valorização humana e o crescimento profissional. 

 A FAPAM possui um Programa de Apoio ao Corpo docente e ao Corpo Técnico-
administrativo, concedendo auxílio financeiro e adequação de horários para que possam 
frequentar cursos de graduação, pós-graduação e de aperfeiçoamento. 

 A IES mantém o percentual de docentes mestres e especialistas exigido pelo 
Ministério da Educação, possuindo docentes e coordenadores em regime de dedicação 
integral, parcial e horistas, contratados para 40, 36 e 20 horas semanais. 

 A maioria de seu corpo docente participa ativamente da vida da IES, dedicando-se às 
suas ações acadêmicas com grande entusiasmo. Conforme descrito em diversos momentos 
desse relatório, professores, alunos e funcionários participam ativamente dos diversos 
projetos sociais, cursos exetensionistas, eventos culturais e científicos, realizados dentro e 
fora do Campus. 
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   5.1. - Corpo Docente 

 A FAPAM oferece uma organização didádico-pedagógica que facilita o trabalho 
docente e mantém diversos espaços, utilizados por professores e alunos para atendimentos 
fora da sala de aula. 

A Instituição conseguiu 75,4% de participação dos docentes nos instrumentos de 
autoavaliação. Dos professores que participaram, 86% consideram as políticas educacionais 
e administrativas adotadas pela Instituição adequadas e satisfatórias. 

Segundo os dados do último Censo de Educação Superior divulgado (2008), no 
Brasil 41% dos docentes possuem Especialização, 36% têm Mestrado e 23% possuem 
doutorado. 

A FAPAM progrediu quanto ao número de mestres em sala de aula, pois este número 
ultrapassou o de especialistas, colocando a IES num patamar acima de muitas outras 
instituições de ensino superior brasileiras. Em 2009, o corpo docente, da Faculdade de Pará 
de Minas possuía 48% de mestres e 43% de especialistas. A Instituição conta, ainda, com a 
contribuição de dois doutores, sendo um deles com dedicação em tempo integral e quatro 
doutorandos. 

 

5.2 – Condições institucionais para o corpo técnico-administrativo 

Através do Plano de Qualificação e Carreira para o setor técnico-administrativo, a 
IES vem incentivando seus funcionários a buscarem oportunidades de desenvolvimento 
profissional, sugerindo cursos de especialização ou aperfeiçoamento, nas áreas em que 
atuam. 

A Instituição obteve uma participação de 65,6% dos seus funcionários, nos 
questionários de autoavaliação. Em suas respostas aos instrumentos avaliativos, 46% destes 
funcionários demonstraram estar mais atentos às oportunidades de crescimento profissional 
que a Instituição lhes oferece. Entre os participantes, 34% relataram que fizeram algum tipo 
de curso de aperfeiçoamento profissional, nos dois últimos anos. 

          Nos dois últimos anos, muitos funcionários receberam auxílio da IES para capacitação 
profissional. Muitos deles não se encontram mais trabalhando na Instituição. Estão atuando 
em outras empresas e setores profissionais e, ainda, em outras cidades. Esta é mais outra 
forma da FAPAM contribuir com a evolução socioeconômica da região, criando novas 
oportunidades de ascensão profissional para seus ex-funcionários. Estes profissionais 
utilizaram-se da Instituição para aumentar a sua experiência profissional e, ainda, 
beneficiaram-se das oportunidades de capacitação que lhes foram dadas gratuitamente. 
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 6ª Dimensão – Organização, gestão e representatividade da IES 

 O Conselho Superior e o Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão são os órgãos 
máximos da Faculdade de Pará de Minas. Os dois Conselhos são presididos pelos diretores 
da Instituição e todos os setores da comunidade acadêmica têm representatividade dentro 
deles. 

       Os Conselhos da FAPAM, juntamente com a Entidade Mantenedora, Confraria Nossa 
Senhora da Piedade partilham as decisões de maior relevância da IES, com os Colegiados de 
todos os cursos. Assim, toda a comunidade acadêmica participa dos processos decisórios da 
Instituição. 

 Duas importantes coordenadorias dão suporte à estrutura organizacional da FAPAM: 
a Coordenação Pedagógica e o Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE.  

 A Coordenadoria Pedagógica da FAPAM acompanha o desenvolvimento didático-
pedagógico dos cursos, em seus processos de ensino e aprendizagem e o avanço acadêmico 
dos alunos. A coordenadora pedagógica responsabiliza-se pela pertinência das ações 
desenvolvidas, dentro de cada curso, para que estas sejam propulsoras de um ensino superior 
qualificado.  

 Dentro do cotidiano institucional, a Coordenadoria Pedagógica auxilia, também, no 
relacionamento humano entre professores, coordenadores e alunos. 

 O CEPE é um órgão articulador e catalizador de recursos, que tem como função 
principal articular as atividades de extensão, de iniciação à pesquisa científica e os projetos e 
estudos desenvolvidos dentro dos cursos. O CEPE concentra sua atenção para que o alicerce 
universitário, ensino, pesquisa e extensão, estejam correlacionados e façam parte da 
realidade institucional, conduzindo à difusão e produção do saber. 

 Através desta estrutura organizacional, as medidas inovadoras são analisadas por 
todas as Coordenadorias e pelos Conselhos da FAPAM e as decisões são tomadas com a 
participação de todos que compõem o contingente humano da IES, conforme consta no 
Projeto Pedagógico Institucional. 

A diretoria da Faculdade de Pará de Minas dedica-se em fazer cumprir a missão da 
Instituição, presente em seus documentos oficiais. No cumprimento dessa missão, o trabalho 
da direção visa fortalecer a estrutura da IES, para servir à região com um Ensino superior 
que seja um referencial de qualidade e de grande produção acadêmica. 

Dentro dos instrumentos avaliativos, levantou-se, para todos os segmentos da 
instituição, uma questão referente ao que se espera em relação ao futuro da IES. Em sua 
maioria, os respondentes sugeriram maior divulgação da Instituição e a abertura de novos 
cursos. 
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 A avaliação da gestão de uma instituição de ensino superior deve ser realizada 
continuamente, isto é, fazer parte do seu cotidiano, procurando conhecer se os órgãos 
dirigentes estão atentos ao cumprimento da atividade-fim de toda instituição de ensino 
superior: a formação do profissional competente e do cidadão ético, comprometido com o 
desenvolvimento humano e social do país. 

 6.1- Autonomia dos Colegiados 

 Os coordenadores de curso administram o dia a dia escolar e procuram resolver os 
problemas mais imediatos de alunos e professores. Eles são responsáveis em promover uma 
efetiva participação dos professores, nas decisões que resultem em melhorias dos cursos; em 
zelar pelo pleno cumprimento dos projetos Pedagógicos e pelo crescimento constante das 
potencialidades dos cursos. 

 O colegiado tem autonomia na condução dos currículos e das diversas ações 
pedagógicas pertinentes a cada curso. Os gestores da IES aprovam todas as metodologias 
empregadas pelos docentes, para conduzir os programas de curso que elaboram, dando-lhes 
liberdade para buscar a excelência em seu trabalho.  

 De acordo com 96,8% dos docentes que responderam aos questionários, a autonomia 
oferecida pela IES para a condução dos processos de ensino-aprendizagem é altamente 
satisfatória. 

 Os coordenadores também se responsabilizam por encaminhar sugestões e propostas, 
críticas e reivindicações, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, viabilizando o bom 
andamento de projetos e eventos institucionais. 

 Pontos a serem aperfeiçoados 

 Em entrevistas focais e observações diretas do trabalho de alguns coordenadores de 
curso, percebeu-se uma certa displicência para com o crescimento e a visualização dos 
cursos que coordenam, para a sociedade regional. O que se nota em 30% dos coordenadores 
de curso, é que eles não têm conseguido entusiasmar, muito menos impulsionar, alunos e 
professores de seu curso a divulgarem suas graduações. 

 O Campus FAPAM possui excelente localização, com confortáveis instalações, os 
cursos oferecidos são construídos através de excelentes projetos e o corpo docente apresenta 
uma titulação acima da média nacional, com professores altamente capacitados. 

 Faz-se necessário, antes de se recorrer aos meios de comunicação, como forma de 
divulgação dos cursos, descobrir motivações que façam com que a equipe acadêmica de 
cada curso seja a primeira a divulgar, para a sociedade, a qualidade do ensino superior 
ofertado pela FAPAM.  
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   7ª Dimensão – Infraestrutura física 

 A Faculdade de Pará de Minas conserva e mantém uma infraestrutura física visando 
a qualidade dos cursos que oferece. Deste modo, os diferenciais da FAPAM vão além das 
salas de aula. Estão na constante adequação dos ambientes acadêmicos para a formação 
integral do alunado e o conforto adequado, para que discentes, docentes e funcionários 
desempenhem bem suas funções. 

 Em todos os segmentos avaliados, corpo discente, docente e técnico-administrativo, 
os instrumentos avaliativos revelaram mais de 80% de satisfação com a infraetrutura física 
da Instituição. 

 Os atendimentos nos diversos setores da IES, coordenadorias, secretaria geral, 
departamento financeiro, também foram bem avaliados, por todos os segmentos.   

 A maioria dos acadêmicos elogiaram o sistema de empréstimo da Biblioteca e os 
recursos bibliográficos que ela oferece. 

 Pontos a serem aperfeiçoados 

 O sistema de agendamento de aparelhos multimídia recebeu críticas de cerca de 30% 
do Corpo Docente, que queixou-se da falta de agilidade no processo e a dificuldade de 
acesso a este recurso. 

 Antes mesmo do término deste relatório, foram adquiridos mais aparelhos e renovou-
se o sistema de agendamento, que agora pode ser realizado por telefone e por E-mail. 

 Reivindicações dos alunos, acerca do mobiliário das salas de aula, tipos de cadeiras 
escolares e telas nas janelas das salas de aula dos andares térreos foram prontamente 
atendidas. 

7.1 – Biblioteca 

 O acervo atual da Biblioteca da Faculdade de Pará de Minas é de 23.788 exemplares, 
abrangendo livros, periódicos, CDs e DVDs, cadastrados na base RM Biblios e obedecendo 
à classificação Decimal de Dewey. O acervo inclui, ainda, 211monografias, dissertações e 
teses, de alunos, professores, funcionários e de acadêmicos de outras instituições de ensino.     

 Em 2009, foram realizados 23.473 empréstimos de livros para alunos e 3.529 
empréstimos para professores. A estatística geral de pesquisa bibliográfica, realizada dentro 
da Biblioteca, atingiu o número de 42.491 obras consultadas. 
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Potencialidades 

A Biblioteca da Faculdade de Pará de Minas funciona dentro de uma área de quase 
1000 metros quadrados e tornou-se modelo para a região. Construída nos moldes das 
modernas bibliotecas universitárias, ela possui vários espaços destinados a estudos, 
pesquisas e consultas, oferecendo um grande conforto aos seus usuários.  

 Para maior segurança do acervo e qualidade no atendimento, a Biblioteca é 
coordenada por uma Bibliotecária, que conta com seis auxiliares e é monitorada por um 
circuito interno de segurança. 

 Salas de estudos em grupo e individuais, videoteca, sala de vídeo, setor de 
informática, sala de restauração do acervo e outros recursos como: Comut, Bireme, setor de 
orientação de trabalhos acadêmicos compõem este espaço que tanta qualidade garante ao 
ensino superior. 

 Em 2009, foi inaugurado, dentro da Biblioteca, o “Setor de Obras Raras e Antigas”, 
que recebe doações de alto valor e tornou-se mais um espaço cultural e educativo, 
disponível para a população. 

 A Biblioteca da Faculdade de Pará de Minas mereceu elogios dos avaliadores do 
Sistema Nacional de Avaliação Superior – Sinaes – que visitaram a IES em setembro de 
2009, para fins de recredenciamento. Segundo os avaliadores, “espaços como a Sala de 
Recuperação de Acervo e o Setor de Obras Raras e Antigas são preciosidades que não se 
encontram em muitas bibliotecas, pelo Brasil afora”. 

 A atualização do acervo é realizada a cada semestre, através da aquisição de livros e 
periódicos necessários ao desenvolvimento de estudos e pesquisas dos cursos oferecidos 
pela Instituição. A FAPAM recebe, também, muitas doações de obras, que são aceitas desde 
que sejam pertinentes para compor o acervo. 

 Aberta à visitação da sociedade em geral, a Biblioteca da FAPAM recebe com 
frequência visitas de escolas, faculdades, instituições e associações diversas que podem 
utilizar seus recursos para estudos e pesquisas. Os funcionários da Biblioteca atendem a 
todos os frequentadores com igual presteza. Em 2009, a biblioteca recebeu cerca de 
cinquenta e cinco mil visitantes. 

 Esta disponibilidade de sua Biblioteca para a população constitui mais um grande 
benefício da Faculdade de Pará de Minas para o desenvolvimento cultural e educacional do 
Estado. 

  A Biblioteca foi colocada como espaço de excelência, dentro da Instituição, para 
87,8% dos alunos, 93% dos professores e 97,7% dos funcionários que responderam aos 
instrumentos de autoavaliação. 
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 Os avaliadores do Sinaes/MEC, para fins de recredenciamento da Instituição, 
visitaram e procuraram conhecer bem toda a estrutura física e acadêmica da IES: salas de 
aula, laboratórios, biblioteca, coordenadorias, auditórios, salas especializadas e restaurantes. 
A equipe de avaliadores concedeu Conceito 4 à infraestrutura da IES, considerando-a com 
níveis de excelência para a qualidade dos cursos que oferece.   

 

8ª Dimensão – Planejamento e avaliação. Processos e eficácia da 
autoavaliação institucional. 

 A informatização dos questionários de avaliação institucional constitui-se em um 
enorme avanço, dos instrumentos avaliativos empregados pela FAPAM, na condução de sua 
autoavaliação. A aplicação dos questionários on line agilizou o processo de coleta e análise 
dos dados, o que significou uma resposta mais rápida às reivindicações da Comunidade 
Acadêmica e, também, aos estudos da realidade acadêmica atual. 

 Para as lideranças da Faculdade de Pará de Minas, a autoavaliação não deve ser 
entendida apenas como um dispositivo legal a ser cumprido, mas como um processo que 
contribui com a excelência da educação superior no país. 

 A FAPAM possui um Projeto de Autoavaliação, que é atualizado a cada Ciclo 
Avaliativo. No atual projeto, já conduzindo o terceiro ciclo avaliativo segundo o Sinaes, 
várias formas de conscientização da importância de participação da comunidade acadêmica 
estão sendo utilizadas. 

 Coordenadores e professores, incentivados pela direção da IES e pela CPA/FAPAM, 
têm sensibilizado alunos e funcionários, de forma contínua, a participarem dos processos de 
autoavaliação da IES. 

 Os coordenadores de setores auxiliam na sensibilização do setor técnico-
administrativo, que tem tomado consciência, cada vez mais, da importância da IES se auto-
conhecer.   

  A equipe da Comissão Própria de Avaliação – CPA elabora, em cada início de ano, 
o seu calendário e cronograma de atividades anuais que, depois de aprovado pela diretoria, é 
conduzido e aperfeiçoado, ao longo de sua operacionalização. 

 Os questionários de autoavaliação aplicados em 2009 tiveram uma adesão de 52,9% 
da comunidade acadêmica da FAPAM, o que representa um bom índice de participação e 
um grupo amostral capaz de trazer à tona fatores importantes da realidade institucional.  
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 Aliados a outros instrumentos avaliativos, os questionários permitem uma leitura das 
fragilidades e potencialidades da IES, bem como dos anseios e aspirações de seus grupos 
humanos. 

 Durante a análise do processo de autoavaliação, a CPA/FAPAM constatou um 
avanço, nos diversos setores, em integrar atividades de autoavaliação em seu cotidiano.  

 

 8.1- Ações acadêmicas implantadas, a partir dos resultados da autoavaliação 

 Os resultados da autoavaliação servem de subsídios para importantes mudanças na 
estrutura acadêmica. Seguem, abaixo, algumas das importantes mudanças, que foram 
implantadas a partir dos resultados da última autoavaliação. 

− Melhoria nos sistemas de comunicação internos, ampliação da rede de telefonia, dos 
recursos de informática, criação de E-mails setoriais. 

− Intensificação da divulgação da IES. Participação da Comunidade acadêmica na difusão 
dos eventos institucionais.  

- Novos modelos de avaliação do rendimento discente. Atendendo ao pedido da maioria dos 
professores e alunos, foram analisados e modificados os critérios de avaliação e de 
pontuação do rendimento discente, seguindo a doutrina dos atuais estudiosos de 
avaliação do rendimento acadêmico na educação superior. 

− Auxílio financeiro e operacional na condução de eventos internos, que representam 
novas formas de educar para a cidadania e de interação com a realidade sócio-regional. 

− Diplomas de Mérito Acadêmico, aos melhores alunos formandos, honraria outorgada 
durante as formaturas. 

− Telas nas janelas das salas de aula dos andares térreos e troca no formato de cadeiras 
escolares, de alguns cursos. 

Os resultados de cada ciclo avaliativo são amplamente divulgados, dentro e fora da 
Instituição. As fragilidades e potencialidades detectadas, bem como as melhorias 
implementadas, a partir das sugestões dos acadêmicos, são amplamente comunicadas, para 
que tomem consciência da validade, da eficácia e da necessidade da IES se autoavaliar para 
crescer.   

Os relatórios e resultados das autoavaliações encontram-se disponibilizados no site 
institucional e, na forma impressa, existem cópias nas salas de Coordenação de Avaliação 
Institucional, Coordenação Pedagógica, Secretaria Geral, Diretoria e, ainda, na Biblioteca, 
disponibilizados para consulta, para qualquer cidadão da sociedade interna e externa ao 
Campus. 
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A equipe de avaliadores do Sinaes/INEP, para fins de recredenciamento da 
Instituição, concedeu, à FAPAM, conceito 4 para a dimensão Planejamento e avaliação; 
especialmente quanto aos processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional. O 
conceito 4 é atribuído, quando a IES apresenta nível de excelência para a dimensão avaliada.   

      

9ª Dimensão – Políticas de atendimento aos estudantes e egressos 

9.1 – Atendimento aos estudantes 

O Corpo Discente da Faculdade de Pará de Minas está colocado no topo do atual 
organograma institucional e pedagógico da IES. Este novo organograma quer mostrar que o 
alunado da Instituição é a razão de ser de sua existência e de suas atividades-fim: a 
transmissão, produção e difusão do conhecimento e a formação qualificada do profissional e 
do cidadão. 

Todos os setores da FAPAM existem em função de seus alunos: para qualificar os 
cursos que a IES lhes oferece e dar excelência aos processos de ensinar, aprender e aplicar o 
que foi aprendido. 

Os projetos pedagógicos articulam-se ao Projeto Institucional e são construídos 
tendo presentes a qualificação de cada curso e a excelência na condução do processo de 
ensino e aprendizagem. 

O aluno da FAPAM é beneficiado pela existência de diversos canais de atendimento 
e assistência. As coordenações de curso funcionam em amplas salas e a Coordenadoria 
Pedagógica também funciona em setor próprio, de fácil acesso para alunos e professores. 

Os coordenadores de curso conduzem o setor de Estágios, através de Programas que 
facilitam a sua execução, com qualidade e disciplina. Considerando o período de Estágio 
essencial, tanto para a profissionalização, quanto para a intensificação do contato do aluno 
com a realidade profissional, as coordenadorias de curso oferecem um amparo muito grande 
aos alunos de seus cursos. Dos alunos participantes na autoavaliação 78% estão satisfeitos 
com a organização dos estágios.  

O Núcleo de Pesquisa tem coordenação própria e é setor responsável pelo 
recebimento e análise dos projetos de Pesquisa e Iniciação Científica, tem ampliado as 
oportunidades de participação dos alunos em estudos e intercâmbios científicos. 

O Núcleo de Pesquisa da FAPAM é responsável, também, pela elaboração editorial 
da Revista Synthesis e pela Semana Anual de Estudos Científicos. 
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A maioria das atividades do Centro de Extensão existe em função das necessidades 
dos estudantes, com ações que contribuem para a evolução do aluno, como acadêmico e 
como profissional. A extensão FAPAM conduz qualificados eventos internos e externos, 
que auxiliam o alunado no cumprimento das Atividades Acadêmicas Complementares. 

 Procurando ampliar a excelência da formação discente, até o final dos cursos, a 
FAPAM criou outro setor de assistência ao aluno: o Núcleo de Trabalho de Conclusão de 
Cursos - NTCC. Conduzida por uma coordenadora, que é especialista e professora na 
Instituição, o setor tem auxiliado os estudantes a conduzirem seus estudos e pesquisas e a 
concluírem suas monografias e projetos finais. 

 O Departamento de Assistência Social trabalha constantemente em função de se 
evitar ao máximo a evasão do aluno. Conforme já foi relatado anteriormente, o setor conduz 
um sistema de bolsas integrais e parciais e, ainda, outras formas de auxílio ao aluno em 
dificuldades, como encaminhamento para outras modalidades de bolsas, encaminhamentos a 
empregos, estágios, monitorias, etc. 

 Como parte do atendimento da Ouvidoria, são encaminhados, à Assessoria 
Pedagógica da IES, os alunos que pretendem se desvincular da Instituição, através de 
trancamento, transferências, desistência, etc. Este trabalho tem evitado o desvinculamento 
do acadêmico, pois, com o diálogo e a ajuda ofertada ao aluno, muitas vezes é resolvida a 
situação conflitante e o aluno permanece na IES.  

 Anexo à Biblioteca, foi construído um setor de atendimento aos discentes, com salas 
de atendimento que possuem ambientes para encontros individuais e coletivos. Com este 
setor, ampliaram-se os contatos dos alunos com professores e outros profissionais, 
ocasionando o enriquecimento acadêmico do alunado, através do diálogo, discussões sobre 
estudos e pesquisas e outras importantes orientações, que agilizam o desenvolvimento do 
aluno, dentro do cotidiano escolar.  

9.2 – Egressos 

A Faculdade de Pará de Minas continua desenvolvendo seu Programa de 
Acompanhamento ao Aluno Egresso e uma boa parte dos egressos mantém contato com a 
sua instituição formadora.  

Através do Centro de Extensão, a Faculdade de Pará de Minas conduz diversas 
oportunidades de educação continuada, em cursos de aperfeiçoamento e de pós-graduação. 
Para a implantação dos cursos de pós-graduação, são realizadas pesquisas de opinião, 
procurando conhecer as necessidades regionais, ou seja, os especialistas que o mercado 
regional precisa.  

Mais de 50% dos alunos dos cursos de pós-graduação implantados pela IES, nos 
últimos dois anos, são egressos.  
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A Faculdade de Pará de Minas possui 1586 egressos cadastrados, com registros do 
ano de 1995, até 2009. 

  Os egressos que participaram da autoavaliação, afirmaram que a Instituição deveria 
oferecer mais cursos de graduação e de pós-graduação. Muitos respondentes sugeriram 
cursos nas áreas das engenharias e cursos de tecnologia. A maioria disse receber 
regularmente informações sobre a IES e a forma pela qual mais são informados é através de 
panfletos e rádios regionais. 

Cerca de 30% do total de egressos, frequentam cursos e eventos institucionais 
realizados pela FAPÁM, ao longo do ano.   

A FAPAM recebe, também, egressos mestres e especialistas que retornam à IES 
como docentes, palestrantes, conferencistas e ministrando cursos e atividades de extensão. 

 

10ª Dimensão – Sustentabilidade Financeira 

 A Faculdade de Pará de Minas trabalha com segurança e seriedade, no setor 
financeiro, garantindo a sustentabilidade da Instituição, que se responsabiliza em conduzir 
com qualidade os cursos oferecidos, visando entregar à sociedade profissionais competentes 
e cidadãos exemplares.  

 Conduzindo com seriedade os cursos que possui, o departamento financeiro da 
FAPAM realiza seu planejamento orçamentário, levando em consideração cada nova turma 
de alunos e garantindo a sua permanência até a conclusão de sua graduação. 

 Através de sua Mantenedora, Confraria Nossa Senhora da Piedade, a FAPAM é 
proprietária dos prédios e terrenos onde mantém seu Campus, tendo como fontes 
proporcionadoras de renda a mensalidade dos seus alunos, arrendamento de uma lanchonete 
e um espaço para xerox, todos localizados em sua sede. 

 Além de toda a parte contábil, o departamento financeiro operacionaliza também os 
seguintes serviços: 

− Plano de Cargos e Salários para o corpo docente e técnico-administrativo, classificando 
os níveis salariais por progressão acadêmica, possibilitando assim valorização e 
crescimento profissional. 

− Departamento Social para apoio aos alunos, seguindo critérios de concessão de bolsas de 
estudos assistenciais, parciais e integrais, aos alunos comprovadamente carentes. 
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− Bolsas-família, que dão descontos especiais aos alunos irmãos e demais familiares 
matriculados na IES; desconto especial de 9% para todos os alunos que mantém o 
pagamento das mensalidades em dia; bolsas para alunos militares na ativa e aposentados 
e, ainda, bolsas dos sindicatos Sinpro/MG e SAAE/MG. 

− Programa de apoio ao corpo docente e técnico-administrativo, que concede auxílio 
financeiro para cursos de graduação, especialização, mestrado e cursos de 
aperfeiçoamento profissional. 

 A Faculdade de Pará de Minas mantém uma gestão financeira compromissada com 
cada curso que oferece e cada nova turma que inicia sua trajetória acadêmica. Um 
planejamento consciente e responsável é realizado pelos gestores do setor financeiro, com o 
firme compromisso de responsabilizar-se pela condução de uma educação superior de 
qualidade, conduzindo bem seus alunos do início ao término de suas graduações. 

 

  

           IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A preocupação dos órgãos governamentais brasileiros, em manter uma avaliação 
mais efetiva e eficaz do ensino superior, intensificou-se pela proliferação de cursos desse 
nível de ensino no país. Com esta expansão, surgiu a necessidade de um sistema que 
orientasse este crescimento e avaliasse o conjunto de atividades conduzidas pelas 
instituições, sua pertinência e eficácia para a qualidade do ensino superior do país.  

 Institui-se, então, em 2004, o Sistema Nacional de Avaliação Superior – Sinaes com 
a missão maior de avaliar a qualidade acadêmica e a responsabilidade social da educação 
superior brasileira e de orientar a expansão de sua oferta.  

 Para o presidente da Comissão Nacional de Educação Superior - Conaes, Sérgio 
Roberto Kieling Franco, a IES deve manter a responsabilidade de autoavaliar-se e o dever 
de prestar contas à sociedade e as lideranças nacionais sobre o trabalho que realiza. 

 Tanto a avaliação de desempenho acadêmico dos estudantes, como a dos cursos de graduação e 
de instituições de educação superior não se resumem simplesmente em verificar as condições de ensino, 
mas em analisar, emitindo um juízo de valor (caráter inerente à avaliação) sobre sua coerência com a 
vocação institucional e social, sua sintonia com a região, o país e o mundo, além de sua adequação à 
legislação vigente. (FRANCO, 2007). 

 A avaliação de uma instituição de educação superior é complexa e desafiadora.  Ela 
lida com dúvidas e incertezas, analisando a realidade e tentando aproximar-se, cada vez 
mais, da verdade dos fatos para, então, poder emitir um juízo de valor sobre as ações que a 
instituição avaliada desenvolve. 
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 Para a Faculdade de Pará de Minas, os resultados de suas autoavaliações trouxeram 
mudanças significativas, que contribuíram para a evolução acadêmica e social da Instituição.   

  Nesta última autoavaliação, através dos diversos instrumentos avaliativos e da 
análise dos dados coletados, a Comissão Própria de Avaliação - CPA levou em consideração 
as aspirações de todos os setores da comunidade acadêmica.  Durante reuniões da CPA e 
dos Conselhos da IES realizou-se um balanço crítico da autoavaliação implementada, 
constatando-se que ela vem contribuindo com ações concretas, que fazem a IES evoluir em 
qualidade e em quantidade, em termos dos benefícios educacionais e culturais que realiza.  

 Consideram-se os frutos mais significativos, resultantes da autoavaliação da 
FAPAM: 

− Implantação dos cursos de pós-graduação lato sensu, todos eles voltados para o 

aperfeiçoamento, em diversas áreas, dos profissionais da região. 

− Observação aprofundada sobre a pertinência de uma série de atividades curriculares, que 
foram modificadas, substituídas e atualizadas, dentro dos currículos de cada curso. 

− Reorganização do funcionamento dos setores da IES, com melhorias na comunicação 
interna e na distribuição de tarefas, redirecionando profissionais com perfil adequado ao 
desempenho das diversas tarefas acadêmico-administrativas. 

− Implementação de novas políticas de gestão, com diferenciação nos cargos diretores da 
Instituição, o que resultou em uma melhor organização do setor pedagógico, financeiro e 
de comunicação. 

− Intensificação dos canais de divulgação da IES. Neste setor, um planejamento de 
marketing e comunicação está sendo implantado e a Instituição pretende mostrar-se à 
região com maior consistência e vigor. 

 A Faculdade de Pará de Minas completou, em 2009, 40 anos de atuação ininterrupta 
na educação superior. Ao longo destes 40 anos, ela contribui na formação do professorado 
de toda a região, conduzindo cursos de licenciatura em Letras, Matemática, Geografia, 
História e Ciências Biológicas.  

 Atualmente, os cursos de licenciatura enfrentam uma crise sem precedentes, em todo 
o país. Os cargos de professores e demais profissionais da Educação Básica não fazem parte 
das aspirações profissionais da maioria de nossos jovens. Um grande leque de novos cursos 
superiores e oportunidades de outras carreiras profissionais têm atraído os jovens do país. 

 Assim como em diversas outras regiões do país, na região onde se encontra o 
Campus FAPAM a situação é a mesma: começam a faltar professores nas escolas que 
oferecem educação básica. O Estado e o país vivem uma situação paradoxal: o 
desenvolvimento nacional depende de uma educação de base cada vez mais qualificada.   A 
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educação superior depende de uma educação básica qualificada, para que seus alunos   
estejam preparados para os estudos aprofundados, para o ensino superior. 

 Depois de estudos e análises desta situação, a Faculdade de Pará de Minas, com o 
total apoio de sua Mantenedora, encontrou um caminho para contribuir com a Educação 
Básica da região e com jovens de excelente aproveitamento escolar, que anseiam tornar-se 
professores e não possuem condições financeiras.  

 A partir de 2010, a Instituição passou a oferecer gratuitamente as licenciaturas nos 
cursos de Letras e Matemática, com 50 vagas para cada turma. O vestibular foi um sucesso 
conseguindo 10 candidatos por vaga, para o curso de Letras e 6 candidatos por vaga, para o 
curso de Matemática.  

 Esta realização representa uma das maiores contribuições, em termos dos benefícios 
sociais que a FAPAM oferece atualmente para a região do centro-oeste mineiro. 

 Pode-se dizer que a FAPAM comemorou seus 40 anos, em 2009, com uma ação que 
demonstra o mais alto grau de cidadania: contribuir com a oportunidade de Educação 
Superior para um grupo de 100 jovens e com o aumento de professores qualificados para o 
Estado de Minas Gerais. 

 Em 2009, a Faculdade de Pará de Minas recebeu os avaliadores designados pelo 
Instituto Nacional de Pesquisa e Estatística Anísio Teixeira – INEP, para fins de 
recredenciamento da Instituição, em cumprimento da Lei 10.8661, do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior. A IES foi recredenciada e recebeu Conceito 4 nas 
seguintes dimensões: Responsablidade social; Infraestrutura física e pedagógica e 
Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da 
autoavaliação institucional.  

 Para as instituições de educação superior, o fato de autoconhecer-se propicia a 
continuidade das ações que produzem resultados de excelência e mudança de atitudes e 
correções de rumo das ações acadêmicas que podem ser melhoradas. 

 O Projeto de Autoavaliação da Faculdade de Pará de Minas conduz estes objetivos e 
torna a avaliação da Instituição um processo contínuo, mas sempre renovado e aperfeiçoado, 
com vistas a uma permanente qualificação das responsabilidades educacionais que assumiu. 

        

Pará de Minas, 18 de março de 2010. 

 

Lígia Augusta Muniz Ribeiro 

Coordenadora / CPA 
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Avaliação do Corpo docente feita pelos Alunos 

Instrumento: Questionário – Ano: 2009 
 

 
 
 
 

 
Questão A B C D E 

1 - Habilidade na condução do processo ensino-aprendizagem.      
2 - Relacionamento do professor com os alunos.      
3 - Postura ética do professor avaliado.      
4 - Aborda questões relacionadas à ética da futura profissão dos alunos.      
5 - Apresenta e discute o programa da disciplina no início do semestre.      
6 - Cumpre o programa proposto.      
7 - Cumpre os horários de aula com pontualidade.      
8 - Demonstra estar atualizado na disciplina que leciona.      
9 - Relaciona sua disciplina à realidade circundante (contextualização).      
10 - Desenvolve trabalhos interdisciplinares.      
11 - Conduz um ensino investigativo, desenvolvendo a capacidade de análise dos 
alunos.      

12 - Estimula pesquisas de iniciação científica dentro da disciplina.      
13 - Incita a criatividade e a produção individual.      
14 - Conhece as normas técnicas e a linguagem científica de sua disciplina e área de 
saber.      

15 - As bibliografias complementares indicadas são de boa qualidade e adequadas ao 
aprofundamento do que é ensinado.      

16 - Propõe atividades que permitem a construção do conhecimento.      
17 - As avaliações aplicadas verificam o bom aproveitamento dos conteúdos da 
disciplina.      

 

Avalie seguindo os critérios: 
A Ótimo / Atende plenamente / Sempre 

B Bom / Atende frequentemente / Muitas vezes 

C Regular / Atende parcialmente / Algumas vezes 

D Ruim / Não atende / Nunca 

E Não sabe 
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Avaliação da Instituição feita pelos Alunos 

Instrumento: Questionário – Ano: 2009 
 

���������	���
�����	���
	� 
 
1 - A sua idade está entre: 

Até 29 anos.  

De 30 a 45 anos.  

Acima de 46 anos. 

2 - Atualmente você: 

Estuda e trabalha.  

Só estuda. 

3 - Você conclui o Ensino Médio: 

Escola pública.  

Escola particular. 

4 - Você cursou o ensino médio em: 

Ensino Médio em tempo normal.  

Curso supletivo.  

Curso Técnico Profissionalizante. 

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

Mais de 10 horas semanais.  

De 5 a 10 horas semanais .  

De 2 a 5 horas semanais. 

Apenas assisto às aulas. 

6 - Marque todos os itens que você utiliza para atualizar-se culturalmente e informar-se 
sobre os acontecimentos nacionais e mundiais. 

Leitura de revistas.  

Jornal Impresso. 

Televisão. 

Internet.  

Rádio. 

Participação em palestras e seminários. 

Participação em cursos. 
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Avalie seguindo os critérios: 

A Ótimo / Atende plenamente / Sempre 

B Bom / Atende frequentemente / Muitas vezes 

C Regular / Atende parcialmente / Algumas vezes 

D Ruim / Não atende / Nunca 

E Não sabe 
 

Item Avaliado: Aluno (Auto-avaliação) A B C D E 

1 - Meu aprendizado nas disciplinas.      
2 - Meu grau de conhecimento anterior para acompanhar o curso      
3 - Frequência e pontualidade às aulas.      
4 - Cumprimento das obrigações acadêmicas (interesse, entrega pontual dos trabalhos, 
saber ouvir, participação nas aulas e atividades).      

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

6 - Conhecimento dos projetos sociais desenvolvidos pela instituição.      
7 - Participação em atividades acadêmicas desenvolvidas pelo centro de extensão 
(cursos, palestras seminários, outros).      

8 - Participação em pesquisas de iniciação científica.      
9 - Respeito e solidariedade para com os professores, funcionários e colegas.      
10 - Contribuição na limpeza e conservação dos prédios.      
11 - Você conhece o programa de cada disciplina?      
12 - As disciplinas de seu curso são todas relevantes para a sua formação profissional?      
13 - Você utiliza os veículos informativos da IES?      
14 - Grau de satisfação com o curso escolhido.      

Item Avaliado: Funcionários - Atendimento dos profissionais, nos seguintes 
setores: A B C D E 

15 - Funcionários da biblioteca.      
16 - Funcionários da Secretaria.      
17 - Laboratórios de Informática.      
18 - Departamento Financeiro.      
19 - Almoxarifado (agendamento de recursos tecnológicos e didáticos)      
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Item Avaliado: Coordenações (Coordenações de Cursos e Pedagógicas) A B C D E 

20 - Facilidade de contato com as coordenações.      
21 - Atendimento dos coordenadores aos alunos.      
22 - Interesse dos coordenadores em propor medidas para melhorar as condições do 
ensino e aprendizagem.      

Item Avaliado: Estrutura Física A B C D E 

23 - Estado de conservação das instalações físicas.      
24 - Tamanho, iluminação e conforto das salas.      
25 - Equipamentos e funcionalidades dos laboratórios.      
26 - Limpeza geral da instituição.      

Itens Avaliados: Recursos tecnológicos e didáticos - pedagógicos A B C D E 

27 - A instituição possui materiais didático pedagógicos que atendem ao seu curso e período?      
28 - Os setores de informática e multimídia atendem as exigências de seu curso?      
29 - O acervo Bibliográfico atende às necessidades de seu curso?      
30 - Os horários e calendário da biblioteca respondem às necessidades dos alunos?      

Item Avaliado: Comunicação interna e externa A B C D E 

31 - Os meios de comunicação utilizados pela instituição são esclarecedores de suas 
atividades?      

32 - As informações do cotidiano acadêmico são repassadas em tempo hábil?      
Item Avaliado: Responsabilidade Social A B C D E 

33 - Você considera que a IES desenvolve políticas e práticas de inclusão social?      
34 - A instituição promove ampla divulgação das atividades culturais que promove?      
35 - A instituição realiza parcerias com a sociedade, de forma a partilhar os 
conhecimentos que produz?      

36 - A IES desenvolve projetos sociais que beneficiam a realidade regional?      
37 - Este processo de autoavaliação contribui para gerar um juízo de valor sobre a IES?      

Item Avaliado: Pesquisa e Extensão A B C D E 

38 - A divulgação das atividades do Centro de Extensão (CEFAPAM) é...      
39 - As atividades de Extensão contribuem para o enriquecimento do seu curso?      
40 - O seu conhecimento das linhas de pesquisa oferecidas pelo Nupe - Núcleo de 
Pesquisa é...      

41 - O seu conhecimento das pesquisas desenvolvidas pela IES é...      
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Avaliação da Instituição feita pelo Corpo Docente 

Instrumento: Questionário – Ano: 2009 
 

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

Doutor.  

Mestre.  

Especialista. 

Graduado.  

Doutorado em curso.  

Mestrado em curso.  

Especialização em curso. 

2 - Há quanto tempo trabalha na instituição: 

Mais de 10 anos.  

De 6 a 9 anos. 

De 3 a 5 anos. 

De 1 a 2 anos. 

Menos de 1 ano.  

3 - Atualmente você: 

Leciona e trabalha em outra função.  

Apenas leciona. 

4 - Como professor você: 

Leciona somente na FAPAM.  

Leciona na FAPAM e em outras instituições. 

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

Mais de 10 horas semanais.  

De 5 a 9 horas semanais. 

De 2 a 4 horas semanais. 

Uma hora por semana.  

Não estuda. 

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

Cursos de Extensão.  

Congressos, simpósios, conferência.  

Seminários, palestras, encontros.  

Outras atividades e eventos de capacitação na sua área de 
atuação.  

Não participa. 
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7 - Marque os itens que você utiliza para 
atualização da(s) disciplina(s) que ministra: 

Novos livros.  

Revistas especializadas.  

Periódicos (revistas diversas, jornais 
específicos). 

Recursos virtuais.  

Outros. 
 
 
9 - Você desenvolve, em seus alunos, as 
seguintes habilidades: 

Clareza e facilidade de comunicação.  

Desempenho no trabalho em equipe.  

Visualização das possibilidades de estudos 
interdisciplinares.  

Aplicação do conhecimento.  

Raciocínio Científico.  

Hábitos adequados de leitura e estudo.  

Emprego da linguagem científica.  

Criticar, com ética, o conhecimento 
estudado. 

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

Publicação de Livros.  

Publicação em capítulos de livros.  

Publicação de artigos em revistas científicas e ou 
especializadas.  

Apresentação de estudos em Congressos, Simpósios, 
Conferências, etc.  

Realização de pesquisa, apresentação de monografia(lato-
sensu).  

Realização de pesquisa, apresentação de 
dissertação(mestrado)  

Realização de pesquisa, apresentação de tese(doutorado)  

Publicação de resenhas.  

Publicação de artigos educativos em jornais e informativos. 
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Avalie seguindo os critérios: 

A Ótimo / Atende plenamente / Sempre 

B Bom / Atende frequentemente / Muitas vezes 

C Regular / Atende parcialmente / Algumas vezes 

D Ruim / Não atende / Nunca 

E Não sabe 
 

Item Avaliado: Professor (Auto-avaliação) A B C D E 

1 - Frequência e pontualidade em suas aulas.      
2 - Cumprimento de suas obrigações acadêmicas (obediência aos prazos determinados 
pela IES, entrega de diários, reuniões, avaliações, etc).      

3 - Você atualiza o conteúdo da disciplina que leciona a cada semestre?      
4 - Você utiliza a biblioteca da FAPAM em sua área de saber?      
5 - Atualização da bibliografia indicada para os alunos.      
6 - Participação em pesquisas de iniciação científica.      
7 - Você dialoga com seus alunos a respeito da postura ética do futuro profissional que 
ele será?      

8 - Preparo em metodologias para o ensino superior.      
9 - Auxílio aos alunos que apresentam dificuldades na disciplina que leciona.      
10 - Inovações didático-pedagógicas e uso de novas tecnologias de ensino.      
11 - Participação em reuniões para discussão dos currículos e programas de ensino.      
12 - Você conhece o projeto pedagógico de seu curso?      
13 - Você propõe mudanças de melhoria para o projeto pedagógico do seu curso?      
14 - Participação na orientação de atividades acadêmicas dos alunos (bancas de TCCs, 
estágios, monitorias, projetos de extensão e pesquisa, orientação de monografias).      

15 - Utiliza práticas investigativas como recurso pedagógico, dentro das disciplinas que 
ministra (condução de um ensino investigativo)?      

16 - Incentiva os alunos à leitura dos textos clássicos da área que você leciona?      
17 - Você realiza trabalhos em conjunto com professores de outras disciplinas 
(interdisciplinaridade)?      

18 - Incita a criatividade e a produção acadêmica individual?      
19 - O conhecimento exigido nas avaliações é compatível com o conteúdo ensinado?      
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20 - Sua prática docente permite que os alunos desenvolvam valores, tais como 
fraternidade, solidariedade e justiça?      

21 - Relaciona sua disciplina à realidade local e mundial (contextualização x 
globalização)?      

22 - Dentro de sua disciplina, você procura desenvolver atividades que promovam a 
melhoria da realidade sócio-regional (evolução social)?      

23 - Propõe atividades que permitem a construção do conhecimento?      
24 - Você promove, com seus alunos, atividades que envolvam o centro de extensão?      

Item Avaliado: Alunos A B C D E 
25 - Os alunos, em sua maioria, possuem conhecimentos básicos para atividades 
acadêmicas?      

26 - Os alunos, em sua maioria, participam das atividades acadêmicas, demonstrando 
entusiasmo pelo curso escolhido?      

27 - Os alunos, em sua maioria, possuem respeito e boas maneiras no relacionamento 
com o professor?      

28 - Os alunos, em sua maioria, demonstram possuir valores como solidariedade, 
fraternidade e justiça?      

29 - Os alunos, em sua maioria, cumprem as obrigações acadêmicas (pontualidade, 
frequência, entrega pontual de trabalhos, saber ouvir, participação nas aulas)?      

30 - Os alunos apresentam produtividade nos trabalhos em equipe?      
31 - Os alunos fazem uso da bibliografia indicada?      
32 - Os alunos emitem sua opinião sobre o programa da disciplina?      

Item Avaliado: Coordenadores (de Cursos e Pedagógicos) A B C D E 
33 - Os coordenadores discutem o projeto pedagógico dos cursos, com os professores, 
semestralmente?      

34 - Os professores possuem facilidade de contato com as coordenações?      
35 - Interesse dos coordenadores em propor medidas para melhorar as condições de 
ensino e aprendizagem.      

Item Avaliado: Funcionários A B C D E 

36 - Recepcionistas.      
37 - Funcionários da biblioteca.      
38 - Funcionários da secretaria.      
39 - Laboratórios de informática.      
40 - Departamento financeiro.      
41 - Almoxarifado (agendamento de recursos tecnológicos e didáticos).      
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Item Avaliado: Estrutura física A B C D E 

42 - Estado de conservação das instalações físicas.      
43 - Tamanho, iluminação e conforto das salas.      
44 - Equipamentos e funcionalidade dos laboratórios.      
45 - Limpeza em geral da instituição.      

Itens Avaliados: Recursos tecnológicos e didáticos - pedagógicos A B C D E 

46 - A instituição possui materiais didático-pedagógicos necessários ao seu curso?      
47 - Os setores de informática e multimídia atendem às exigências do seu curso?      
48 - O acervo bibliográfico atende às necessidades de suas disciplinas?      
49 - Os horários e calendário da biblioteca respondem às necessidades dos professores?      
50 - A instituição possui recursos tecnológicos e didático-pedagógicos para um ensino 
atualizado?      

Item Avaliado: Comunicação interna e externa A B C D E 

51 - Os meios de comunicação utilizados pela instituição são esclarecedores de suas 
atividades?      

52 - As informações do cotidiano acadêmico são repassadas em tempo hábil?      
Item Avaliado: Responsabilidade Social A B C D E 

53 - Você considera que a IES desenvolve políticas e práticas de inclusão social?      
54 - A instituição promove ampla divulgação das atividades culturais que promove?      
55 - A instituição realiza parcerias com a sociedade, de forma a partilhar os 
conhecimentos que produz?      

56 - A IES desenvolve projetos sociais que beneficiam a realidade regional?      
57 - Este processo de autoavaliação contribui para gerar um juízo de valor sobre a 
instituição?      

Item Avaliado: Pesquisa e Extensão A B C D E 

58 - Divulgação das atividades do Centro de Extensão.      
59 - As atividades de extensão contribuem para o enriquecimento do seu curso?      
60 - Você conhece as linhas de pesquisa oferecidas pelo seu curso?      
61 - Você conhece as pesquisas desenvolvidas pela FAPAM, através do seu Núcleo de 
Pesquisa?      

Item Avaliado: Gestão e Estrutura Organizacional A B C D E 
62 - O organograma da IES tem sido eficiente para a condução de um qualificado 
cotidiano acadêmico?      

63 - Os professores apresentam sugestões que auxiliam uma gestão compartilhada, 
tendo em vistas a qualificação dos cursos, os serviços educacionais oferecidos e do 
crescimento da FAPAM? 
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Avaliação da Instituição feita pelos Egressos 

Instrumento: Questionário – Ano: 2009 
 
 
 
��������	�	
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Atuação profissional: 

 

��	����	��	���	�����	�����	�����	��	���������	��	���	��������� 	

Sim      Não 

2) Esse curso foi de (Aperfeiçoamento, Especialização, Mestrado, Doutorado): 

 

3) Você recebe informações regularmente sobres essa IES? 

Sim      Não 

4) Essas informações chegam até você por meio de(rádio, panfletos correio, internet, 
televisão): 

 

5) Na sua opinião, qual curso de graduação deveria ser oferecido por essa IES? 

 

6) Na sua opinião, qual curso de pós-graduação deveria ser oferecido por essa IES? 
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Comunidade Acadêmica / Participação Geral 

Ano: 2009 
 
 

GRÁFICO DE TOTALIZAÇÃO

50%

75,40%

65,60%

Alunos
Professores
Funcionários

 
 
 Total Participantes Percentual 
Alunos 1068 534 50% 
Professores 106 80 75,4% 
Funcionários 64 42 65,6% 
Total Geral 1238 656 52,9% 
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Avaliação da Instituição feita pelos alunos 

Ano: 2009 
 
 

 
 

Total de Alunos 1068 
Participantes 534 
Participação 50% 
 
 
 

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS POR CURSO

100%

58,60% 58,30% 56,50%

45,30% 42%
34%

1,40%

Cursos de
Especialização
Pós-Graduação

Lato Sensu

Enfermagem Ciências
Biológicas

Letras Direito Nutrição Administração Matemática
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Avaliação da Instituição feita pelos alunos 
Ano: 2009 

 

Característica Avaliada: Habilidade na condução do processo ensino-aprendizagem. 
 

Legenda: 
A Ótimo / Atende plenamente / Sempre 

B Bom / Atende frequentemente / Muitas vezes 

C Regular / Atende parcialmente / Algumas vezes 

D Ruim / Não atende / Nunca 

E Não sabe 
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Titulação do Corpo Docente 

Ano: 2009 
 
 

TITULAÇÃO CORPO DOCENTE

1%

48%
43%

8%

Doutor
Mestres
Especialistas
Graduados

 
 
 
Titulação Quantidade Percentual 
Doutor 1 1% 
Mestres 43 48% 
Especialistas 39 43% 
Graduados (Cursando Mestrado e Especialização) 7 8% 
 


