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LISTA DE SIGLAS

1 – APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

2 – Ascipam – Associação Comercial e Industrial de Pará de Minas

3 – Cefapam – Centro de Extensão da Faculdade de Pará de Minas

6 – Conaes – Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior

7 – CPA – Comissão Própria de Avaliação

8 – Enade – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

9 - FAPAM – Faculdade de Pará de Minas

10 – Fiemg – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais

11 – Hemominas – Fundação Centro de Hematologia de Minas Gerais

12 – IES – Instituição de Ensino Superior

13 – INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira

14 – Infacto – Informática Fapam para o crescimento de todos

15 – LDB – Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

16 – MEC – Ministério da Educação

17 – NUPE – Núcleo de Pesquisa da Faculdade de Pará de Minas

18 – OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

19 – PAAE – Programa de Acompanhamento ao Aluno Egresso

20 – Proad – Programa de Apoio ao Docente

21 – PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional

22 – PPC – Projeto Pedagógico de Curso

23 - PPI – Projeto Pedagógico Institucional

24 – Sebrae – Serviço Brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas

25 – Sesi – Serviço Social da Indústria

26 – Sinaes – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
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I – DADOS DA INSTITUIÇÃO

Faculdade de Pará de Minas – FAPAM

Codigo: 0752

Diretor Geral: Professor Ms. Padre Adriano José de Oliveira

Vice-diretor: Professor Dr. Flávio Marcus da Silva

Diretor financeiro: Dr. Francisco de Assis Freitas

Mantenedora:

Confraria Nossa Senhora da Piedade da Paróquia Nossa Senhora da Piedade

Presidente: Professora Ana de Oliveira Guimarães Gaudioso

Vice-presidente: Sra. Flores Maria França

Caracterização: Instituição privada

Sem fins lucrativos

Faculdades isoladas

Município: Pará de Minas

Estado: Minas Gerais
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Cursos de graduação: 11

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

Alunos: 1363

Professores: 88

Funcionários: 64

Comissão Própria de Avaliação – CPA

COMPOSIÇÃO

Coordenadora: Lígia Augusta Muniz Ribeiro

Coordenadora-adjunta: Ana Margareth Fonseca Oliveira

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:

Sônia Cristina Fagundes Malta - Direito

Wesley Souza Castro – Enfermagem

Cristina Mara França Pinto Fonseca

Representantes dos coordenadores:

Tânia Aparecida Ferreira Hanke
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Daniel Mendes Barbosa

Anderson Baptista Leite – Matemática

Representantes discentes:

Álisson Magela Moreira Damaceno – Direito

Paulo César Machado Resende – Letras

Emily Alves de Miranda - Administração

Representantes do Setor técnico-administrativo

Neusa Maria Teixeira

Daniel de Oliveira Capanema

Renata Crescência de Abreu Silva Santana

Período de Mandato da CPA: 1 ano – permitida a recondução.

Ato de designação da atual CPA: 05 de março de 2011.
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II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A avaliação da educação superior é um processo complexo que abrange diferentes
interpretações de suas atividades acadêmicas, dada a multiplicidade de funções que ela exerce e a
diversidade de cursos deste nível de ensino. E esta avaliação faz-se cada vez mais necessária, pois
vai  contribuir diretamente com a elevação da qualidade do ensino oferecido e o direcionamento da
expansão do ensino superior.

A realização das autoavaliações deve buscar, como resultado final, o cumprimento da
“atividade-fim” das instituições de ensino superior, presente na missão de todas elas, que é formar
profissionais qualificados e cidadãos éticos, para atuarem com competência nos  diversificados
segmentos da sociedade atual.

As equipes de trabalho, que compõem a Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de
Pará de Minas – CPA/FAPAM estudam a realidade institucional utilizando-se de múltiplos
instrumentos avaliativos e procedimentos, os mais diversos, que possam apontar indicadores
confiáveis e um juízo de valor dos resultados apurados.

Auxiliando a CPA/FAPAM na condução de seu trabalho, cada curso da Faculdade de Pará
de Minas tem uma comissão de trabalho, dentro do seu colegiado e supervisionada pelo
coordenador do curso, que acompanha os processos avaliativos,  estuda e analisa as ações
acadêmicas, dentro daquela graduação.

Esta nova proposta da Avaliação Institucional da FAPAM tem possibilitado criar
competências gerenciais, dentro de cada curso, que estudam e dominam cada vez mais os
documentos, estudos e leis que regem a Educação Superior. Tudo isto tem contribuído com a
continuidade da “cultura de avaliação” que esta Instituição de Ensino Superior – IES - se propôs a
cultivar, desde a implantação da Lei 10.861, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior.

Para garantir a eficácia do Projeto de Avaliação Institucional da Faculdade de Pará de
Minas, a CPA/FAPAM segue os princípios abaixo descritos que se tornaram o alicerce de seu
trabalho.



9

Princípios básicos que buscam garantir a eficácia da autoavaliação da FAPAM.

1- Difusão de uma “cultura de avaliação” que se incorpora cada vez mais ao cotidiano da
Instituição.

2- Participação efetiva de todos os setores e segmentos da Instituição, tendo como foco
contínuo a excelência dos trabalhos e a progressão acadêmica.

3- Identificação do significado e pertinência das ações acadêmicas desenvolvidas e de sua
contribuição para a qualidade do ensino, o progresso da pesquisa e da extensão.

4- Incentivo a uma organização didático-pedagógica que busque a formação da consciência
crítica, o desenvolvimento da criatividade e a autonomia intelectual do aluno.

5- Desenvolvimento de uma efetiva comunicação com a sociedade, tornando-a parte
integrante do cotidiano acadêmico.

6- Busca de integração entre a Instituição e os setores produtivos da sociedade, com o
objetivo de contribuir com o índice de desenvolvimento humano e social da região.

7- Incentivo ao estudo das humanidades, ao cultivo da arte e suas manifestações e ao zelo
pela preservação histórica e cultural.

8- Incentivo à defesa do meio ambiente e à preservação de todas as formas e manifestações
de vida.

9- Busca de constante interação com os órgãos gestores da IES, num trabalho conjunto que
possa contribuir para que as propostas previstas no Plano de Desenvolvimento da
Instituição sejam efetivadas.

10- Aperfeiçoamento contínuo dos processos de avaliação da Faculdade de Pará de Minas,
tendo como meta o desenvolvimento institucional, a qualificação de seus cursos e o
cumprimento da legislação exigida para a educação superior brasileira.
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III- METODOLOGIA

No início de cada ano letivo a Comissão Própria de Avaliação – CPA/FAPAM elabora o seu
calendário anual, em conjunto com o cronograma de execução das atividades avaliativas.

As metodologias utilizadas na condução da avaliação institucional da Faculdade de Pará de
Minas procuram realizar uma avaliação diagnóstica e formativa, utilizando-se de instrumentos
avaliativos que conjuguem aspectos qualitativos e quantitativos da realidade institucional.

Como instrumentos avaliativos são utilizados os principais recursos, entre outros:

- Estudos dos documentos institucionais.
- Aplicação de questionários de avaliação on line para o corpo docente, discente e

egressos.
- Aplicação de questionários impressos, com questões abertas para representantes do

corpo docente, discente e técnico-administrativo.
- Visitas e entrevistas focais com os diversos setores da IES (coordenadorias, secretarias e

departamentos).
- Entrevistas e contatos diversos com egressos, lideranças regionais, empresas e

instituições diversas.

A Comissão atualizou o Projeto de Avaliação Institucional da Faculdade de Pará de Minas,
tornando-o um instrumento norteador da autoavaliação, dentro de uma nova estrutura que levou em
consideração os atuais moldes da Educação Superior.

Em um primeiro momento, a nova proposta e metodologia de avaliação foram discutidas
com os coordenadores de cada curso, que apresentaram aspectos a serem investigados, abrindo os
caminhos para a  elaboração dos instrumentos.

Procurou-se inserir questões relativas às dez dimensões previstas na Lei 10.861, em todos os
instrumentos avaliativos. Este tipo de operacionalização torna-se um grande recurso, ao final do
processo, por clarificar melhor as potencialidades, as fragilidades e a eficácia acadêmica e social da
proposta pedagógica da FAPAM.
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O pensar de ordem superior é uma mistura do pensar crítico e do pensar criativo; o pensar
crítico compreende o julgamento criativo e o pensar criativo compreende o julgamento crítico.
(LIPMAN,1995). A metodologia desenvolvida pela CPA/FAPAM busca formar um diagnóstico das
ações acadêmicas desenvolvidas em todos os cursos, procurando conhecer se estas ações têm
contribuído para efetivar as propostas contidas no Projeto Pedagógico de cada um deles.

O estudo dos documentos institucionais constituiu um importante ponto de partida, como
fonte de dados secundários, para o aprofundamento nas questões a serem avaliadas.  Foram
estabelecidas comparações acerca do que foi proposto, dentro do Projeto Pedagógico Institucional e
do Plano de Desenvolvimento Institucional e o que foi realizado. As análises destes documentos
ampliaram a visão da Comissão de Avaliação, para o conhecimento dos processos de ensino-
aprendizagem que norteiam as ações acadêmicas, em todos os cursos.

Durante o período que antecedeu a aplicação dos diversos instrumentos avaliativos, a
CPA/FAPAM, com a colaboração dos coordenadores de cursos e das coordenadorias dos diversos
setores, realizou campanhas de sensibilização de toda a comunidade acadêmica,  demonstrando a
importância da participação de todos na autoavaliação da Instituição. A CPA/FAPAM procurou
conscientizar que a avaliação institucional é um processo importante na busca da eficácia do  “fazer
acadêmico” e da qualidade dos serviços educacionais oferecidos pela Instituição.

Os setores administrativos de maior impacto na organização pedagógica da IES (Secretaria
geral, Coordenação Pedagógica, Centro de Ensino e Pesquisa e Extensão e Núcleo de Pesquisa)
foram abordados através de entrevistas focais, dentro dos próprios setores e, ainda, através de
reuniões com os funcionários, que deixaram à mostra a essência do trabalho desenvolvido em cada
departamento.

Foram realizadas, também, entrevistas com os gestores e técnicos, visando conhecer os
processos de tomadas de decisão e as políticas adotadas na condução da IES.

Aplicaram-se questionários on line para o corpo docente, discente e para os egressos,
questionários estes com questões diferenciadas para cada grupo amostral. Os questionários foram
disponibilizados pelo período de dois meses,  buscando-se, voluntariamente,  a maior
representatividade possível das populações pesquisadas.

Para o setor técnico-administrativo, por tratar-se de uma população menor, porém
diversificada em níveis de escolaridade, foram distribuídos questionários impressos.

Para a totalidade do corpo acadêmico, garantiu-se a não identificação do participante e o
sigilo de suas respostas.

A participação dos integrantes da comunidade acadêmica da FAPAM ficou dentro do
seguinte percentual: alunos: 61, 49% (avaliação do trabalho dos professores) e 52,37% (avaliação
da Instituição); professores: 51,33%; funcionários: 77,7% e egressos: 30%. Esta participação pode
ser melhor visualizada nos gráficos que estão apresentados nas páginas seguintes.
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A participação na Avaliação Institucional da Faculdade de Pará de Minas – FAPAM é
voluntária e, ao longo da última década, a IES esforçou-se no sentido de criar uma “cultura de
avaliação”, através de campanhas de sensibilização, grupos de estudos, publicação de artigos,
cartazes, palestras e depoimentos de coordenadores, docentes e funcionários.

A avaliação do corpo docente e discente contou com a colaboração dos coordenadores de
cursos que, auxiliados por subcomissões, analisaram as questões apresentadas nos questionários
avaliativos e apresentaram, à CPA/FAPAM, o estudo dos dados colhidos, de um modo especial os
pontos positivos do curso, bem como aqueles que necessitam correções. Os coordenadores
apresentaram também as medidas de melhorias discutidas com o colegiado dos cursos e propostas à
direção da IES.

Foram enviados questionários aos egressos, indistintamente, não importando o ano de sua
formatura. Assim, obteve-se uma participação de egressos formados em diferentes décadas, mas
que estão em constante contato com a Instituição.

O setor técnico-administrativo foi o de maior participação, em comparação a todos os outros
envolvidos (corpo docente, corpo discente e egressos). Com este último grupo, os egressos,
percebeu-se o entusiasmo em participar da avaliação, discutir seu trabalho e em propor caminhos de
divulgação e maior crescimento de sua instituição formadora.

O processo de avaliação institucional adotado pela FAPAM tenta descrever a situação real
da Instituição e é operacionalizado dentro de um clima de confiança, autenticidade e ética,
oferecendo subsídios suficientes para validar os diagnósticos da IES e de seus cursos. A população
das diversas amostras pesquisadas oferece um alto índice de confiabilidade. Este processo
viabilizou a identificação, o estudo e análise da condução das dez dimensões propostas pelo Sinaes,
no cotidiano acadêmico da FAPAM.

O projeto de Avaliação Institucional, adotado pela Faculdade de Pará de Minas, abrange
todos os segmentos que constituem a sua estrutura acadêmica, com processos diferenciados e
adequados para cada um deles. Cada dimensão é avaliada aplicando-se diferentes metodologias e
com a utilização de diversas fontes de informação, que atendem especificamente às características
de cada uma delas.

Conforme já descrito, a Faculdade de Pará de Minas implantou uma “cultura de avaliação”,
entendida como um processo permanente e contínuo, voltada para a conquista de um diagnóstico do
desempenho institucional, em todos os seus múltiplos e complexos aspectos. Este diagnóstico
facilita os caminhos que levam a tomadas de futuras decisões, para a melhoria da qualidade dos
cursos e dos outros  serviços educacionais oferecidos pela Instituição.
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IV – DIMENSÕES INSTITUCIONAIS AVALIADAS

1ª Dimensão
A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional

1.1- A missão institucional, o PDI e suas metas.

O Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade de Pará de Minas – PDI - foi
construído em consonância com a missão da Instituição, que é desenvolver nos alunos
competências técnico-profissionais e, ao mesmo tempo, formar o cidadão ético, preocupado com a
justiça social e os direitos humanos.

Em seu PDI, a FAPAM objetivou, não só a expansão da oferta de serviços educacionais e
cursos necessários ao desenvolvimento do Estado, mas também qualificar, cada vez mais, os cursos
já existentes, atingindo o ideal da tríplice função, inerente à Educação Superior: excelência no
ensino, que fará progredir a extensão e a iniciação científica da IES, abrindo caminhos para a
produção e difusão do conhecimento gerado.

Considerando que um corpo docente qualificado é o principal recurso qualitativo de uma
instituição de Ensino Superior, a FAPAM procurou apoiar os professores da região que atuam na
Instituição, para que buscassem titulação acadêmica.  Os professores da IES, embora em sua
maioria horistas, dada a realidade econômica de uma faculdade isolada, são parte integrante da vida
da IES, participando de suas atividades, dentro e fora do Campus e contribuindo para a sua
evolução como uma instituição séria e comprometida em melhorar, cada vez mais, a qualidade de
suas graduações.

Em todos os cursos, seguindo as metas propostas dentro do PDI, tornou-se um cuidado
especial a contratação de professores que, além de titulação, de capacidade magistral comprovada,
atuem com competência na área profissional do curso em que é docente.

Seguindo a proposta do Projeto Político Pedagógico Institucional - PPI – conseguimos, no
período de 2010 a 2012, uma razoável progressão docente, aumentando o índice de professores
mestres e doutores para 57%, no total geral do corpo docente da Instituição.
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Vale ressaltar que para a contratação do professor especialista é analisado, com critério, o
seu currículo,  verificando se a especialização do professor é condizente com a disciplina que ele irá
lecionar.

No tocante à implantação de novos cursos, a FAPAM elabora de tempos em tempos uma
pesquisa de mercado, realizada na macro-região do centro-oeste de Minas, para detectar os cursos
de maior demanda e atender os diversos segmentos de trabalho do país.

Recebemos, em 2009, o curso de licenciatura em Pedagogia, atendendo a um antigo pedido
da região, e iniciamos, em 2010, dois cursos superiores de tecnologia: Agronegócio e Gestão da
Tecnologia da Informação, estes dois também atendendo à demanda da região, carente da mão de
obra destes profissionais.

A FAPAM pretende continuar investindo em cursos superiores de tecnologia, escolhendo
aqueles que a pesquisa de mercado apontar como necessários ao desenvolvimento do país e em falta
dentro dele. Seguindo esta linha de ação, já está tramitando o pedido de mais um curso de formação
tecnológica, Gestão Ambiental, cujo processo está aguardando a autorização de funcionamento.

Em 2011, conseguimos autorização para mais um bacharelado, o curso de Ciências
Contábeis, que foi um dos cursos mais votados na última pesquisa de mercado, realizada pela
FAPAM. O primeiro vestibular para o curso superou a expectativa da Instituição e, em 2012,
abriram-se duas turmas, com 50 alunos em cada uma delas.

1.2- Articulação entre o PDI e os processos de Avaliação Institucional

Muitas ações e novas atitudes acadêmicas propostas no PDI foram embasadas nos resultados
obtidos nas avaliações institucionais realizadas pela Comissão Própria de Avaliação –
CPA/FAPAM, com a colaboração de todos os setores da IES.

Levando-se em consideração as aspirações da comunidade acadêmica, detectadas pela
autoavaliação institucional, foram realizadas diversas mudanças e implementados novos modelos de
atendimentos acadêmicos, modernização de espaços e setores, inovação nas coordenadorias dos
cursos, que deram um novo vigor ao ambiente da Instituição.

Muitas destas mudanças estavam previstas no PDI e ganharam a forma devida com a
realização da autoavaliação, pois através da manifestação do corpo acadêmico, nos questionários,
entrevistas e demais instrumentos avaliativos, foi possível materializar as melhorias com maior
rapidez e de maneira a atender melhor as especificidades da IES.

Pontos de excelência
Em seus documentos maiores, o Projeto Político Pedagógico Institucional e o Plano de

Desenvolvimento Institucional, a Faculdade de Pará de Minas se propôs a contribuir com o
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e do país, oferecendo cursos superiores qualificados e
necessários ao mercado profissional brasileiro.

A Instituição vem participando da evolução social do estado de Minas Gerais, não só através
de seus cursos, mas também de tudo que eles têm gerado: serviços extensionistas que beneficiam a
região, parcerias em projetos sociais gratuitos e fomento às pesquisas de iniciação científica, que
tem contribuído com importantes estudos e pesquisas.
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Metas a serem alcançadas, nos próximos anos.
A avaliação institucional constitui-se num poderoso instrumento de apoio ao Plano de

Desenvolvimento Institucional, acompanhando a execução de suas metas e indicando possíveis
redirecionamentos, sempre que necessários. Em sintonia com as metas previstas dentro do PDI, a
Instituição se dispôs a implantar e concretizar as seguintes propostas:

- Observar com rigor a contratação docente, buscando aumentar o índice de professores
mestres e doutores em todos os cursos.

- Incentivar os membros dos NDEs e demais colegiados dos cursos a dedicarem uma
atenção especial aos diversos componentes dos currículos, atualizando os projetos
pedagógicos, com vistas à melhoria do processo ensino/aprendizagem.

- Implementar um planejamento de marketing que aumente a área de divulgação da
Instituição, buscando atingir a macro-região do centro-oeste mineiro e a tornar mais
conhecidas todas as graduações oferecidas pela FAPAM.
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2ª Dimensão
A política para o ensino, a pesquisa, a extensão e as respectivas normas de

operacionalização, incluídos os procedimentos de estímulo à produção
acadêmica, às bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades.

2.1- Coerência das políticas de ensino, pesquisa e extensão com os documentos oficiais.

Em consonância com o seu propósito, que é o oferecimento de cursos superiores
qualificados, a FAPAM articula a proposta pedagógica da IES em torno de três eixos principais:

a) Projeto Pedagógico bem elaborado, norteador do trabalho dos professores e coordenadores.
b) Corpo docente bem titulado, com o professor demonstrando um bom desempenho na área da

disciplina que ministra.
c) Desenvolvimento progressivo do discente, dotando o aluno novato, gradativamente, de pré-

requisitos que o capacitem a melhorar seu rendimento acadêmico, buscando atingir o perfil
do egresso almejado em cada curso.

Em sua proposta pedagógica, a FAPAM se propõe a cumprir as políticas de ensino
almejadas e propostas nos documentos IES, políticas estas que estão presentes, também, nos
currículos de cada graduação.

Os Projetos Pedagógicos são discutidos constantemente pelo conjunto de professores e
estudados, de forma especial, pelo Núcleo Docente Estruturante, que acompanha o seu
cumprimento, permitindo uma contínua avaliação dos cursos que a IES oferece.

Por meio do estudo e análise dos documentos da IES, foi possível constatar a
integração e coerência entre eles e as propostas acadêmicas dos currículos dos cursos.
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2.2- Políticas institucionais para os cursos de graduação e suas formas de operacionalização.

Os cursos de graduação da FAPAM foram construídos e são desenvolvidos, dentro de uma
estrutura curricular que permite uma perfeita articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. O
resultado é um cotidiano escolar com ações acadêmicas que contribuem na qualificação dos cursos
oferecidos, vinculando-se os estudos realizados em sala de aula e as práticas laboratoriais com a
realidade regional, na busca de novas metodologias que contribuam com a resolução de problemas
sociais e a evolução do país.

Os alunos dos vários cursos  da FAPAM mantêm constante contato com Escolas,
Instituições, Órgãos públicos e privados de toda a região, não apenas nos períodos de Estágios
Supervisionados, mas durante todo o período de sua formação.

Nos últimos anos, os cursos de Ciências Biológicas, Letras e Matemática promoveram, em
escolas públicas e particulares, palestras sobre Educação sexual, Prevenção da gravidez na
adolescência e do Câncer de mama. Promoveram visitas de diversas escolas aos laboratórios do
Campus FAPAM, onde os alunos receberam aulas complementares sobre os assuntos estudados em
suas escolas. Realiza-se anualmente o “Simpósio de Educação”, que acontece durante uma semana
do mês de outubro, com presenças de vários estudiosos na área da Educação.

Podemos citar também outras atividades, oferecidas às escolas da região, tais como:
oficinas e aulas sobre preservação ambiental; seminários sobre o meio ambiente para alunos do
Ensino Médio; atividades de reforço escolar em Matemática e Língua Portuguesa, apresentando
novas metodologias para alunos do Ensino Fundamental, com dificuldades de aprendizagem.

O curso de Direito mantém constantes parcerias com a OAB regional e, através do Núcleo
de Práticas Jurídicas, tem prestado excelentes serviços auxiliares ao Fórum local.  O curso  realiza,
todos os anos, a Semana Jurídica, evento onde alunos e professores dedicam uma atenção especial a
importantes e atuais temas das ciências jurídicas.

Os alunos dos cursos de Enfermagem e Nutrição participam de Campanhas de Prevenção do
Câncer de Mama, encontro de idosos, semanas recreativas em creches, etc. Realizam orientações
sobre saúde e alimentação em programas de ação social, campanhas e Feiras de Educação
promovidas pelas Secretarias de Educação e da Saúde, das Prefeituras de várias cidades da região.
Os dois cursos realizam anualmente os “Seminários FAPAM pela Saúde”, com estudos e propostas
de melhoria para a área de saúde do município.

O Curso de Administração mantém parcerias com importantes órgãos, como Senai, Fiemg,
Sebrae, entre outros, realizando eventos que beneficiam toda a região, como o Fórum Anual de
Administração, organizado em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Pará de Minas
- Ascipam.

Podemos citar, entre os projetos idealizados pelo curso de Administração, com o apoio do
curso de Enfermagem, a realização da Campanha de Doação de Sangue e o Cadastro de Medula
Óssea, em parceria com o Hemominas, para suprir um déficit de sangue que existe no Hospital
Nossa Senhora da Conceição, hospital este que atende grande parcela da população regional. Esta
Campanha vem sendo realizada há oito anos e consiste em um enorme auxílio para a saúde
regional.

O Curso de Gestão da Tecnologia da Informação realizou a primeira Get-Info – Feira de
Computação e Informação, que agregou profissionais e estudantes da área, de todo o Estado de
Minas Gerais e, pioneira neste setor na região, foi considerada um sucesso por todos os
participantes.

No “Dia do Voluntariado” comemorado anualmente em todo o país, os alunos de todos os
cursos da FAPAM participam auxiliando em diversas instituições e escolas da cidade, gerando
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benefícios para centenas de pessoas. Durante todo este dia, a população de baixa renda recebe
importantes auxílios e orientações para a melhoria de sua qualidade de vida.

As especificidades da região são aproveitadas, pelos cursos da FAPAM, como diferenciais
para a construção de ações educativas, que contribuam para a evolução social da população do
centro-oeste de Minas Gerais.

2.2.1- Setores auxiliares na organização da vida acadêmica discente.

A boa organização da Secretaria Geral da Faculdade de Pará de Minas dá suporte e
tranqüilidade ao ambiente da IES, pois mantém em ordem a documentação institucional, a
documentação docente e discente, com perfeita ordenação do registro acadêmico.

A Secretaria da FAPAM acompanha e registra a trajetória acadêmica do aluno, dando
atenção especial a cada discente, orientando-os nos caminhos mais adequados para a condução do
seu curso.

Esta organização da Secretaria da IES tem sido elogiada por professores que já trabalharam
em outras instituições de ensino superior e aqui chegam para compor nosso corpo docente, bem
como pelos avaliadores do INEP/MEC que, em diversas ocasiões, visitaram a FAPAM.

Todas as graduações contam com coordenadorias, funcionando em setor próprio junto aos
cursos e todos os coordenadores têm titulação stricto sensu.

O Núcleo de Trabalhos de Conclusão de Cursos – NTCC - é o órgão responsável pela
orientação e organização dos TCCs de todas as graduações e possui também uma coordenadoria,
exercida por um membro do corpo docente. Registramos, abaixo, alguns dos melhores trabalhos de
conclusão de curso de alunos, no último biênio.

Curso: Administração
1) Análise crítica das principais dificuldades encontradas durante a implantação do sistema de
gestão da qualidade isso 9001:2008.

Aluno: Jordane Cristina de Oliveira Soares.
Professores orientadores: Dante Grassi Ferreira e Renato Vasconcelos de Melo.
Data: 2º semestre de 2010
Nota: 10.

2)  Benefícios do Marketing de relacionamento em uma empresa de pequeno porte.
Aluno: Fabio Daniel de Oliveira.
Professores orientadores: Dante Grassi Ferreira e Renato Vasconcelos de Melo.
Data: 2º semestre de 2010
Nota: 9,8

Curso: Direito
1) O dano moral coletivo nas relações de trabalho.

Aluno: Alexandre Alves Viotti.
Professores orientadores: Giovane Lopes Cançado Mendonça e Leonardo Tibo Barbosa Lima.
Data: 2º semestre de 2011
Nota: 10.

2) Arbitragem: uma forma alternativa de solução de conflitos.
Aluna: Gabriela Raquel Moreira.
Professores orientadores: Wanderson Moreira de Lima e Sônia Cristina F. Malta.
Data: 2º semestre de 2010
Nota: 10
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Curso: Enfermagem
1) Perfil de morbimortalidade dos idosos brasileiros.

Aluno: Kênio Washington de Souza.
Professoras orientadoras: Meiriele Tavares Araújo e Edna Lúcia Wingester.
Data: 2º semestre de 2010.
Nota: 10

2) Oncologia pediátrica.
Aluna: Maria Lúcia de Oliveira Brito.
Professores orientadores: Edna Lúcia Wingester e Wesley de Souza Castro.
Data: 2º semestre de 2011.
Nota: 10

Curso: Nutrição
1)  Analise microbiológica da carne moída de um açougue da região central do município de Pará
de Minas – MG.

Aluno: Rogério Santos Ferreira.
Professores orientadores: Erny Marcelo Simm e Hellen Cristina Carvalho.
Data: 2º semestre de 2010.
Nota: 10

2) Análise físico-química e comparação em barras de cereais caseiras e industrializadas,
comercializadas na lanchonete da FAPAM.

Aluna: Diana Caroline dos Reis.
Professores orientadores: Isabella Antonia Campolina Cançado e Erny Marcelo Simm.
Data: 2º semestre de 2011
Nota: 9,5

O Centro de Ensino e Pesquisa – CEPE coordena a área de estágios extra-curriculares e o
Centro de Extensão da IES organiza as Atividades Acadêmicas Complementares de todos os cursos.

Todos estes setores acadêmicos, além de bem organizar e dar qualidade aos cursos, facilitam
a trajetória acadêmica de todos os alunos, que se sentem amparados e bem conduzidos, do início ao
término de suas graduações.

Potencialidades
Os graduados pelos cursos da FAPAM têm conseguido ótimas colocações no mercado de

trabalho. Alunos de todos os cursos são requisitados como estagiários, por instituições e empresas
da região.

Muitos alunos do último período do curso de Direito têm conseguido aprovação no exame
da OAB, antes mesmo de se formarem.

Os egressos da FAPAM têm conseguido um alto índice de aprovação nos mais diversos
tipos de concursos públicos e particulares, em seleções para empregos e em seleções para cursos de
pós-graduação.
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2.3- Políticas institucionais para cursos de pós-graduação lato sensu

A implantação de cursos de pós-graduação lato sensu, com o oferecimento de
especializações sugeridas por profissionais da região e pelos egressos da IES, é uma das metas do
PDI e vem sendo cumprida, ao longo dos últimos anos, de acordo com a demanda apresentada.

Entre 2008 e 2010, foram oferecidas três Especializações, todas elas indicadas por
importantes setores da região. São elas:

- Leitura e Produção de Textos: competência em todas as áreas. Especialização
realizada a pedido da Secretaria Municipal de Educação de Pará de Minas e,
também de muitos alunos egressos. Preparada por uma excelente equipe, da
Coordenadoria de Educação e Letras da FAPAM, este curso conseguiu ótimos
resultados.

- Ciências Ambientais. Sugerido por biólogos, engenheiros, egressos da FAPAM e
outros profissionais, esta especialização foi elaborada e conduzida pela
Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas e contou com mais de 60 alunos.

- Gestão de Negócios – Vinculado ao curso de Administração e coordenado por
profissionais deste curso, esta Especialização atendeu a empresários, comerciantes,
gestores de indústrias, entre outros, de toda a região.

Pontos de excelência a serem reconduzidos.
Os cursos de pós-graduação lato sensu que foram oferecidos pela Faculdade de Pará de

Minas são presenciais e primaram pela qualidade e seriedade. A Instituição vem se esforçando para
prestar mais este benefício aos profissionais mineiros.

O setor de pós-graduação da Instituição está sendo reformulado e a FAPAM continua
recebendo sugestões para a implantação de novos cursos. A IES pretende voltar a oferecê-las e,
algumas delas, já estão com seus projetos prontos, como as especializações em Psicologia da
Educação, Direito Processual Civil e Enfermagem: urgência e emergência.

2.4- Políticas institucionais de pesquisa e iniciação científica e suas formas de
operacionalização

O corpo docente da Faculdade de Pará de Minas conduz um ensino investigativo,
estimulando o interesse dos alunos por estudos aprofundados, dentro dos cursos escolhidos por eles.
Esta conduta tem aumentado as pesquisas de iniciação científica que, muitas vezes, iniciam-se na
FAPAM e continuam sendo desenvolvidas, pelos egressos da FAPAM, em institutos de pesquisa e
universidades, em cursos de mestrado e doutorado.

A iniciação científica da FAPAM possui setor próprio,  o Núcleo de Pesquisa – NUPE,
conduzido por um Coordenador, escolhido entre os docentes da IES. O Coordenador divide o seu
tempo entre a sala de aula e a coordenação do setor, perfazendo um total de 20 horas semanais de
dedicação à Instituição.

A FAPAM oferece bolsas para os alunos participantes de pesquisas de iniciação científica,
na forma de descontos parciais no valor das mensalidades.

Os professores orientadores das diversas pesquisas também recebem um acréscimo salarial
em seu número de horas-aula, calculado pelo tempo de orientação prestado mensalmente.

No biênio 2010/2011, dentro das diversas graduações da IES, tivemos 18 pesquisas
concluídas e, atualmente, estamos com oito pesquisas em andamento.
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Citamos, abaixo, algumas das pesquisas já concluídas e algumas que estão em andamento.

Curso: Nutrição

1) Análise da acidez do azeite de oliva consumido no município de Pará de Minas.
Professor orientador: Erny Marcelo Simm
Alunas responsáveis: Adriana Aparecida de Souza e Amanda Almeida da Silva
Data da aprovação: 22/06/2011
Situação atual: em andamento.

2) Qualidade microbiológica em dietas enterais artesanais e industrializadas do Hospital
Nossa Senhora da Conceição, em Pará de Minas.
Professora orientadora: Helen Cristina Carvalho
Professor participante: Erny Marcelo Simm
Aluna responsável: Thaís Pámela Morais
Data da aprovação: 1º/11/2009

Situação atual: Finalizado em 2011, com artigo publicado.

Curso: Enfermagem

1) Levantamento de alunos portadores de hipertensão arterial na Faculdade de Pará de Minas.
Professora orientadora: Marisa Gonçalves Brito Menezes

Alunos responsáveis: Gleberson Fernando de Faria, Grasiele Marta Ferreira, Isabel
Cristina Silva, Amanda Aparecida Lemos
Data da aprovação: 28/10/2010
Situação atual: em andamento.

Curso: Direito

1) Trabalho do menor à luz do direito internacional e penal
Professores orientadores: Graciane Rafisa Saliba, Maurício Gomes Pereira França
Alunas responsáveis: Ana Cláudia Aparecida Reis e Jaciara Lara Chaves de Oliveira
Data da aprovação: 26/04/2011

Situação atual: em andamento.
2) Os direitos e os deveres do professor nas relações de trabalho, no ensino superior privado.

Professor orientador: Giovane Lopes Cançado Mendonça
Aluno responsável: Moisés Eugênio Ferreira
Data de aprovação: 25/10/2010
Situação atual: finalizado, artigo aguardando publicação.

Curso: Ciências Biológicas

1) Germinação de orquídeas in vitro
Professor orientador: Marcelo de Paiva Bechtlufft
Alunos participantes: Gustavo Resende Rios e Graziele da Silva Xavier
Data da aprovação: 25/08/2010
Situação atual: finalizado, com artigo publicado.
2)Dosagem de oxigênio produzido por algas, através da fotossíntese.

Professor orientador: Marcelo de Paiva Bechtlufft
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Aluna participante: Maria José Lacerda
Data da aprovação: 27/05/2011
Situação atual: em andamento

2.5- Políticas institucionais de extensão e suas formas de operacionalização

No biênio 2010/2011, a Faculdade de Pará de Minas reorganizou o seu Centro de Extensão –
Cefapam – de forma que a comunidade acadêmica da IES seja a primeira a ser beneficiada com os
seus serviços e estendendo este benefício à população do entorno do Campus e à população
regional.

O Centro de Extensão preservou, em sua nova organização, a divisão do seu trabalho em três
segmentos principais:

- Cursos extensionistas: ligados diretamente à graduação e à pós-graduação.
- Cursos sociais permanentes, relacionados à assistência social gratuita.
- Projetos culturais diversos, que abrigam eventos educacionais, artístico-culturais,

mini-cursos, seminários, simpósios, palestras, etc, e semanas acadêmicas sócio-
educacionais, em todos os cursos de graduação.

A Extensão da FAPAM está em constante interação e estabelece importantes parcerias com
diversos segmentos e instituições da região, como o Rotary Clube, Polícia Militar, Sebrae, Senai e
Fiemg, Fóruns, Delegacias, OAB regional, Secretarias de Educação, Secretaria de Cultura,
Conselhos Regionais de Classes trabalhadoras, Academia de Letras, órgãos vinculados à saúde,
como hospitais, clínicas e fundações.

Ao longo do ano, a Comunidade Acadêmica da FAPAM participa de eventos realizados em
toda a região, como congressos, feiras, campanhas, semanas empresariais, etc.

Nos eventos que realiza, a Instituição recebe importantes profissionais que enriquecem os
acadêmicos com seus conhecimentos e experiências de vida e trabalho. Todos os participantes de
eventos acadêmicos, desenvolvidos pela Faculdade de Pará de Minas, recebem certificados,
registrados em livros próprios do setor de extensão.

Durante todo o ano, as dependências do Campus são utilizadas pela sociedade civil e órgãos
públicos da região (escolas, prefeituras, empresas e diversas outras instituições) que solicitam os
espaços da Instituição para uma grande variedade de realizações, como Fóruns, Encontros, Cursos,
Palestras, etc.

Nos dois últimos anos, o Centro de Extensão FAPAM – Cefapam contribuiu para a
realização de grandes eventos, sendo 28 cursos, 12 semanas acadêmicas, 58 eventos diversificados,
como palestras, mesas redondas apresentações artístico-culturais e visitas técnicas. Relatamos
abaixo, algumas destas realizações.

- Eventos internos – Cursos: Libras, Produção e interpretação de textos jurídicos,
Novo acordo ortográfico, Como elaborar monografias, Oratória. Outros eventos:
Encontro com os Secretários de Educação, Encontro Regional dos Conselhos
Municipais de Educação (realização do Conselho Municipal de Educação de Pará
de Minas), Simpósio de Educação (realização dos Cursos de Licenciaturas),
Semana Jurídica, Fórum anual de Administração, Seminários FAPAM pela Saúde,
Encontro Mineiro Capixaba de Universitários Cristãos, Mostra de Profissões.
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- Eventos externos - Semana Empresarial (realização: Ascipam), Mostra de
Trabalhos regionais (realização: Sebrae / Divinópolis), Salão do vestibular –
Savest (realização: Parma Eventos / Belo Horizonte).

- Cursos e programas sociais gratuitos e permanentes: Curso de Informática (Projeto
Infacto – Informática FAPAM para o crescimento de todos); Programa de
Avaliação Nutricional; Campanha de Coleta de Sangue e de Medula Óssea;
Campanha de Prevenção ao Câncer de Mama; Projeto “Aprender na FAPAM”.

Pontos a serem aperfeiçoados
Os dados colhidos pela última avaliação apontaram que a Instituição precisa avançar mais

em projetos interdisciplinares e intercursos, dentro de seu cotidiano acadêmico.
Nos últimos anos, obteve-se uma grande melhoria nos serviços oferecidos pelo Centro de

Extensão da IES. Mas falta um esforço maior dos professores no sentido de aproveitarem as
diversas oportunidades que a FAPAM oferece e cultivarem a transversalidade de temas e a
interdisciplinaridade entre cursos, dando uma amplitude maior a grupos de estudos das diversas
áreas do conhecimento. Esta atitude melhoraria as ações extensionistas, contribuiria para o
crescimento da iniciação científica da IES e para um maior contato com a sociedade externa,
proporcionando o aproveitamento e a difusão dos resultados das pesquisas que a Instituição realiza.
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3ª DIMENSÃO
RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Faculdade de Pará de Minas – FAPAM entende que é sua responsabilidade contribuir com
a evolução sócio-econômica e educacional do país, oferecendo cursos superiores qualificados e
outros serviços educacionais necessários ao progresso do país e, em especial, do centro-oeste de
Minas Gerais, região onde a IES se encontra inserida.

Encontramos presente a consciência desta responsabilidade na trajetória de vida da
Instituição, manifestada no comprometimento, seriedade e excelente trabalho dos professores e
funcionários, que repassam todos estes valores para o alunado da FAPAM.

Conforme já descrito no capítulo referente à Extensão, a IES desenvolve atividades
educativas, culturais e filantrópicas, em constante interação com a população regional. Os cursos
sociais gratuitos vêm crescendo e se diversificando cada vez mais. Na última década, um dos mais
antigos cursos sociais da FAPAM, o Curso de Informática, beneficiou centenas de pessoas, em sua
maioria adolescentes e jovens, contribuindo com a sua inclusão tecnológica, aumentando suas
chances de empregabilidade e qualidade de vida.

3.1- Atendimento e inclusão social dos portadores de necessidades especiais

A Faculdade de Pará de Minas mantém uma contínua assistência aos seus alunos e
funcionários portadores de necessidades especiais, que recebem uma assistência diferenciada, para
que possam desenvolver seus estudos e trabalhos com o conforto que lhes é necessário. Esta
assistência é feita através de recursos humanos especializados e estrutura física adequada (rampas,
portas e banheiros adaptados, carteiras apropriadas, acessos especiais aos laboratórios, biblioteca e
demais dependências).

A FAPAM oferece tratamento diferenciado, a cada membro de sua comunidade acadêmica
com necessidades especiais, oferecendo a ele mecanismos pedagógicos adequados, de acordo com a
sua necessidade.

A Instituição mantém constante interação com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE/Pará de Minas, participando de diversas atividades que a entidade realiza ao
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longo do ano. A APAE realiza eventos dentro dos auditórios e demais espaços da IES, faz
exposições dos trabalhos artesanais e escolares de seus alunos;  os núcleos artísticos da entidade
participam de realizações da FAPAM (Coral Mãos que Falam, Grupo Musical e de Teatro Apaeano,
etc). Alunos, professores e funcionários da FAPAM participam, também, de eventos dentro da
própria APAE, oferecendo oficinas, palestras e participando da Semana Apaeana anual, sempre
realizada em agosto de cada ano.

3.2 – Bolsas de estudo, bolsas de trabalho e monitorias.

A Faculdade de Pará de Minas possui um Departamento de Assistência Social, conduzido
por uma assistente social, que coordena a Comissão 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 da comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada.

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

Além das bolsas de estudos integrais e parciais, a Instituição desenvolve o sistema de bolsas
de trabalho, que tem proporcionado ao aluno desempregado condições de continuar em seus cursos.

O setor de Estágios da FAPAM, conduzido através das coordenações dos cursos e  do
Centro de Ensino e Pesquisa, tem encaminhado os alunos para trabalhos temporários e isto tem
contribuído muito para que o acadêmico, além de cumprir o período de estágio, receba alguma
remuneração que o ajuda a manter-se durante a graduação.

Pontos a serem aperfeiçoados
Os atuais alunos da Faculdade de Pará de Minas têm solicitado, à IES, a implantação de

serviços de monitoria, que já existiram em anos anteriores e muito ajudaram os alunos calouros em
sua adaptação ao ensino superior.

A Faculdade de Pará de Minas remodelou o seu programa de monitoria, o novo regulamento
está pronto e, em 2012, serão selecionados os primeiros monitores, em alguns cursos.

3.3- Participação dos cursos da FAPAM em projetos de responsabilidade social

Todas as graduações da Faculdade de Pará de Minas unem-se em torno de realizações e
projetos que visam o desenvolvimento humano, notadamente da população em situação de
vulnerabilidade social. Além dos eventos e programas sociais realizados pela IES, alunos e
professores participam de eventos realizados por entidades públicas de toda a região, como asilos,
hospitais, escolas, creches, Conselhos e associações de bairros.

O Curso de Direito mantém constante interação com o Fórum local e a subseção da AOB-
Ordem dos Advogados do Brasil, em diversas atividades de utilidade pública.

O Curso de Administração mantém vínculo e realiza parcerias em diversas ações sociais em
conjunto com o Conselho Regional de Administração – CRA/MG e a Associação Industrial e
Comercial de Pará de Minas – Ascipam.

A Faculdade de Pará de Minas mantém o programa “FAPAM de Portas Abertas” que abriga
diversos projetos e atividades, como o oferecimento de palestras orientadoras e cursos populares
para a população de baixa renda. Realiza também diversas parcerias com outras entidades e
empresas para ajudas humanitárias a instituições carentes.
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Citamos o projeto “Cozinha Brasil”, do Governo Federal que visita as cidades do país,
ensinando o aproveitamento de alimentos,  tornando a alimentação saudável ao alcance de donas de
casa e demais interessados. Com o apoio do Curso de Nutrição e do Centro de Extensão, a “Cozinha
Itinerante” é recebida dentro do Campus da Faculdade de Pará de Minas e vem beneficiando
diversas famílias da cidade e região.

Os cursos de Licenciatura desenvolvem o projeto “Aprender na FAPAM”. O Projeto
consiste em receber escolas que visitam o Campus e os alunos recebem aulas educativas dentro dos
laboratórios da IES, de acordo com o nível de escolaridade das turmas visitantes.

A FAPAM, através de vários de seus cursos, realiza campanhas de arrecadação de
alimentos, roupas, livros e brinquedos, que são doados à  instituições filantrópicas, como asilos,
restaurantes populares, escolas, casas de recuperação, etc.

3.3- Preservação do patrimônio histórico-cultural e da memória regional. Defesa do meio
ambiente e incentivo à criação artística e cultural.

A Faculdade de Pará de Minas participa das campanhas e ações regionais que trabalham em
prol da preservação do patrimônio histórico e cultural da região. Alunos e professores de vários
cursos participam da “Caminhada da História”, atividade realizada anualmente na vizinha cidade de
Pitangui, projeto este que tem por finalidade a preservação dos monumentos históricos e da
memória cultural da cidade.

O Campus FAPAM possui prédios tombados pelo Instituto de Preservação do Patrimônio
Histórico Muncipal e que foram todos restaurados pela Instituição, guardando suas características
originais. A FAPAM zela pela conservação destes prédios, que fazem parte da memória do centro-
oeste mineiro.

Os cursos da área da saúde, Enfermagem e Nutrição, juntamente com o curso de Ciências
Biológicas, desenvolvem diversas pesquisas e  trabalhos interdisciplinares, que tem como objetivo a
defesa e a preservação do meio ambiente, da qualidade de vida e da saúde humana, participando de
programas conduzidos por diversas entidades da região.

O Curso de Ciências Biológicas desenvolve pesquisas sobre a preservação dos recursos
hídricos, defendendo veios de água e mananciais existentes na região. Professores e alunos deste
curso adaptaram equipamentos para a medição da qualidade da água e do ar, prestando serviços
para diversas empresas.

Há dez anos, a Faculdade de Pará de Minas realiza a “Semana do Meio Ambiente”, com a
participação dos alunos da IES, de outras faculdades, de escolas e de outros convidados da
sociedade regional.

A busca de soluções para os impactos ambientais é uma constante nas pesquisas
desenvolvidas pelos cursos da Instituição, nas diversas áreas da fauna e da flora mineiras.

A comunidade acadêmica da IES está sempre em contato com a produção artística regional,
através de parcerias, incentivo à criação, apresentações em eventos institucionais, etc.
Apresentações de grupos de teatro, escolas de música, exposição de artes plásticas, apresentação de
bandas musicais, orquestras e corais são uma constante durante o ano letivo.

Alunos e professores que participam de alguma atividade esportiva, artística, cultural ou
filantrópica recebem o incentivo e o apoio da FAPAM.

Citamos, abaixo, algumas atividades de incentivo à arte, à cultura e à educação realizadas
pela FAPAM, algumas em parcerias com setores externos e outras organizadas pela própria
instituição.
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- Escola de Música Arte Nossa - Apresentação do Coral Arte Nossa e do Grupo
Musical Melisma.

- Apresentação da peça “O Mozart Brasileiro – vida de Frei Maurício” (música e
teatro). Coral Bittencourt e Grupo Musical Tatu Bola.

- Feira do Livro – Pará-Literatura – Parceria com a Secretaria Municipal de
Educação e Secretaria Municipal de Cultura.

- Contação de histórias para os idosos  do Centro de Convivência Caminho da
Esperança. Realização: Curso de Letras.

- Lançamento do livro  “A copa do mundo sumiu” – Autora: Terezinha Pereira –
Área: literatura infanto-juvenil. Em parceria com a Academia de Letras de Pará de
Minas.

- Lançamento do livro “A capacidade empresarial do menor” – Autora: Professora
Márcia Costa. Área: jurídica. Realização do Curso de Direito da FAPAM.

- Lançamento do filme média metragem “Heróis”. Área: História do Brasil (retrata
episódios da 2ª guerra mundial e a participação de pracinhas brasileiros). Em
parceria com a Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Pará de Minas.

- Projeto Vagalume – Campanha de arrecadação de livros, a serem doados às
escolas públicas da região. Promoção: Curso de Letras.

- Feira Anual de Educação – Promoção: Secretaria Municipal de Educação.
- Lançamento da Revista Synthesis (Virtual) – Publicação anual da Faculdade de

Pará de Minas, que contém artigos científicos do corpo docente, discente e técnico-
administrativo.

Pontos de excelência na Responsabilidade Social
Mais de 50% do alunado da Faculdade de Pará de Minas é beneficiado com algum tipo de

bolsa integral ou parcial.
A Faculdade de Pará de Minas oferece cursos noturnos para alunos em sua maioria

trabalhadores e busca adequar sua estrutura didático-pedagógica para bem atender às diferenças
deste tipo de alunado. A Instituição busca aliar conforto acadêmico e qualidade nos cursos, visando
conciliar uma formação profissional e humana, às competências e habilidades necessárias ao
egresso.

No último recredenciamento, que aconteceu em 2009, a IES conseguiu conceito 4 na
dimensão “Responsabilidade Social”.
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4ª DIMENSÃO
COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

A Faculdade de Pará de Minas promove ampla divulgação das ações que realiza, garantindo
o caráter público de todas as suas atividades acadêmicas. A Instituição considera justo e legítimo
que a sociedade conheça todos os serviços educacionais que oferece, bem como os processos
educativos e pedagógicos que são conduzidos em seu interior.

A FAPAM entende que esta divulgação gera crescimento e credibilidade para suas
graduações e demais serviços educacionais, além de ser uma forma de prestar contas, à sociedade
interna e externa, do trabalho conduzido pela IES.

Através do Centro de Extensão e do Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica, a FAPAM
tem incentivado a produção do conhecimento, bem como sua divulgação e utilização, pelos setores
da sociedade que dele necessite.

4.1- Comunicação com a mídia regional
A Faculdade de Pará de Minas mantém um constante contato com os meios de comunicação

da região, divulgando os eventos realizados pela Instituição pelas emissoras de rádio e televisão,
jornais, out door, internet e promoções diversas realizadas por agências publicitárias. Citamos como
exemplo a participação da FAPAM no catálogo telefônico da região, com um anúncio que expõe
todos os seus cursos, mostrando os diferenciais de qualidade que a IES oferece. O catálogo é
reeditado anualmente, sempre com a participação da FAPAM.

Nos períodos de processos seletivos, o contato com a mídia se intensifica e a FAPAM
organiza sua campanha de vestibular visitando toda a região e realizando palestras e exposições
sobre os seus cursos.

4.2- Programa “FAPAM de portas abertas”
Através do Programa “FAPAM de portas abertas”, a Faculdade de Pará de Minas realiza

projetos e atividades que trazem a população regional para dentro do Campus.
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- Projeto “Conheça a FAPAM” – A Instituição recebe lideranças de toda a região
que vêm conhecer o seu Campus e ações acadêmicas. O objetivo é sensibilizá-los
da importância da IES e da Educação Superior, para o futuro dos jovens e da
sociedade regional. Nos últimos anos, a FAPAM recebeu prefeitos, presidentes das
Câmaras Municipais e vereadores, deputados, Secretários Municipais da Educação
e membros de Conselhos Municipais e Estaduais.

- Projeto “Aprender na FAPAM” – Durante o ano, a IES recebe alunos de escolas
públicas e particulares que visitam os diversos espaços do Campus, sua biblioteca
e seus laboratórios, onde têm aulas sobre diversos e importantes temas da
atualidade, como a importância da preservação histórica e cultural, da preservação
da natureza, cuidados com o meio ambiente e com a saúde, etc.

- Mostra de Profissões FAPAM - É realizada anualmente, no período que antecede o
vestibular e alunos concluintes do Ensino Médio das cidades que compõem o
entorno do Campus visitam a Instituição. Durante a “Mostra de Profissões”, os
jovens ficam  conhecendo os laboratórios,  a biblioteca e demais dependências do
Campus e, ainda, participam de palestras esclarecedoras sobre cada graduação,
proferidas pelos seus coordenadores. Em 2010 e 2011, foram recebidos mais de
2000 alunos em cada ano.

4.3- Ouvidoria Geral

A Faculdade de Pará de Minas ampliou os serviços de atendimento à sociedade, criando a
sua Ouvidoria Geral. O setor, que funcionava de maneira informal, a partir do ano de 2010 ganhou
regulamento próprio, funcionário específico para o cargo de ouvidor e sala de atuação.

A Ouvidoria Geral da FAPAM tem como finalidade principal ampliar os canais de
comunicação entre a Instituição, sua comunidade acadêmica e o cidadão da sociedade externa ao
Campus. Dentro de seus objetivos, a Ouvidoria pretende contribuir para a defesa da cidadania,
através de ações mediadoras de conflitos e difusoras da paz social, buscando uma efetiva
colaboração em respeito aos direitos humanos.

Os canais de comunicação da Ouvidoria Geral da FAPAM são:

- Atendimento Pessoal: Sala da Ouvidoria – Campus FAPAM
Rua Ricardo Marinho, 110 – Bloco 1 – 3º andar.

- Telefone: 2336-1308 – Ramal: 205.
- E-mail: ouvidoria@fapam.edu.br.
- Correios: Faculdade de Pará de Minas - FAPAM

Ouvidoria Geral
Rua Ricardo Marinho, 110 – Bairro São Geraldo
Pará de Minas – MG – Cep: 35660-398

4.4- Informativos e publicações

Desde 2009, a Faculdade de Pará de Minas publica a revista digital “Synthesis”, que divulga
as melhores pesquisas e trabalhos de iniciação científica de alunos, professores e funcionários.

O Jornal da Instituição é anual, distribuído gratuitamente no final de cada ano, para a
comunidade interna e sociedade externa. O “Conexão FAPAM"  relata os principais acontecimentos
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e realizações da FAPAM, naquele ano que se passou. Confira abaixo a última distribuição do jornal,
que circulou em novembro de 2011.

Jornal Conexão FAPAM – tiragem: 10000 exemplares

Distribuição Exemplares
Comunidade acadêmica 1500
Autoridades locais 40
Prefeituras, escolas, bibliotecas e autoridades regionais 110
Empresas, casas comerciais, associações e indústrias 500
Instituições de Ensino Superior 128
Distribuição em bairros das cidades da região 2600
Utilização na Campanha do Vestibular 5000
TOTAL: 9878

A FAPAM tem uma coluna permanente no Jornal Dominical “Sinal de Unidade”, que
circula semanalmente e publica notícias da IES, algumas vezes por mês.

O acesso ao Site da Instituição tem crescido ano a ano e os cursos de Administração e
Ciências Contábeis possuem seus próprios Sites.

A instituição participa também de redes sociais, como twitter, facebook e tem conseguido
repassar notícias educativas e culturais, informações sobre cursos e atividades acadêmicas diversas,
de forma rápida e dinâmica para milhares de contatos, atingindo uma boa parcela da sociedade
mineira.
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5ª Dimensão
Políticas de pessoal, de carreira do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo

A Faculdade de Pará de Minas mantém um Plano de Cargos e Salários para o corpo docente
e o corpo técnico-administrativo e criou, dentro dele, oportunidades de progressão acadêmica para
os dois setores da IES.

Este Plano incentiva os trabalhadores da Instituição a buscarem cursos de aperfeiçoamentos
e atualizações profissionais, colocando-os como participantes no crescimento e qualificação da
Instituição.

A atual diretoria da IES tem sugerido constantemente, a todo o corpo acadêmico da IES, a
busca contínua de aperfeiçoamento profissional, conscientizando-o que esta melhoria não é positiva
só para a Instituição, mas para a evolução pessoal e profissional de cada cidadão.

5.1- Condições institucionais para docentes

Com o objetivo de elevar cada vez mais a qualidade de suas graduações, a FAPAM elevou o
percentual de mestres e doutores do seu corpo docente e, ainda, aumentou a carga horária dos
coordenadores de cursos que podem acompanhar mais de perto o cotidiano acadêmico e dedicar-se
mais a Instituição.

O Núcleo Docente Estruturante – NDE - de cada graduação reúne-se semanalmente e esta
prática tem propiciado um efetivo acompanhamento da condução do Projeto Pedagógico de cada
curso.

Há alguns anos, foi criado o Programa de Apoio ao Docente – PROAD, por meio do qual
são concedidos auxílios para a capacitação docente em cursos de pós-graduação stricto sensu,
participação em congressos e conferências, viagens para a realização de estudos e pesquisas, etc.

Através do PROAD, nos anos de 2010 e 2011, a FAPAM concedeu auxílio financeiro para
dois doutorandos e 2 mestrandos. A Instituição financiou 18 participações em Congressos,
Encontros, Seminários e cursos na área da Educação Superior. Em dois destes Congressos foram
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apresentados artigos científicos de pesquisas realizadas na IES.  Além da ajuda financeira, a
FAPAM beneficia os docentes com a adequação de horários, para que eles possam participar dos
cursos e desenvolver seus estudos com tranqüilidade. Financiou a participação em um Congresso
Internacional, na Espanha, com apresentação de trabalho acadêmico de um professor.

A FAPAM progrediu quanto ao número de mestres e doutores em sala de aula, que cresceu
para  57%, segundo levantamento realizado no início de 2012.

A Instituição conseguiu 51% de participação docente nos instrumentos de avaliação
institucional. Dos professores que participaram 94% consideram as políticas administrativas e
educacionais adotadas pela IES adequadas e satisfatórias.

Pontos de excelência
O corpo docente da FAPAM tem apresentado um índice crescente de envolvimento em

pesquisas e em produção acadêmica. Nos dois últimos anos, dois docentes da FAPAM publicaram
livros, 35% publicaram artigos científicos, capítulos em livros e realizaram apresentação de estudos
em Congressos; 46% fizeram parte de bancas de apresentação de monografias, nos cursos de
graduação.

Citamos, abaixo, a relação de alguns artigos científicos e capítulos de livros publicados
pelos professores da FAPAM.

- SILVA, F.M. - Motins de fome e política alimentar em Minas Gerais no século
XVIII. De Jure. Belo Horizonte, v.1, p.157-171,2010. Professor Flávio Marcus da
Silva.

- MIOLA, D.T.B. FREITAS, C. R. BARBOSA, M. - Modeling the spatial
distribuition of endemic threatened palm tree Syagrus glaucescens (Arecaceae).
Neotropical Biology and Conservation, v.05, p.146-153, 2010. Professora Deise T.
Bueno Miola.

- MELO, Fernanda R.; SIMM, Erny M.; Bechtlufft, Marcelo P. - Análise da
concentração de cloro ativo em águas sanitárias comercializadas em Pará de Minas
e submetidas a diferentes formas de armazenamento. Syntesis – Revista Digital
FAPAM, V.2, p.167-180, 2010. Professor Erny Marcelo Simm e Professor
Marcelo Paiva Bechtlufft.

- MORAIS, M. E. S. P. - As medidas compulsórias no ordenamento jurídico
brasileiro. Jus Navigandi, v.2818, 2011. Professor Márcio Eduardo da Silva
Pedrosa.

- OLIVEIRA, J. M. – Usucapião: a ampliação do conceito de justo título. Jus
Navigandi, v.16, p.1-2, 2011. Professor Júlio Moraes de Oliveira.

- COSTA, F.V. POMPEU, P.R. – Possibilidade jurídica de utilização de provas
ilícitas no processo civil. Revista Dialética de Direito Processual, v.94, p.1-240,
2011. Professor Fabrício Veiga Costa.

- BAX, M.P. OLIVEIRA, J.L.R. BARBOSA, D.M. – Gerenciamento de
documentos eletrônicos: estudo de caso com o sistema de gestão de conteúdo
plone. Revista Perspectivas em Gestão e Conhecimento, v.1, n.2, p.166-190, 2011.

- LIMA, T.B. O conceito da legitimidade. Jus Navigandi, v.16, p.2898, 2011.
Professor Leonardo Tibo Barbosa Lima.

- AMARAL, M.B.F. – Experiências positivas e negativas no comportamento do
consumidor. Revista Ciências Administrativas / Unifor, v.16, p.32-46, 2010.
Professora Márcia Beatriz Ferreira Amaral.
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- ARAUJO, M.T. ALVES, M. GAZZINELLI, M.F. – Representações sociais de
Profissionais de pronto atendimento. Revista Texto & Contexto / Enfermagem.
UFSC.v.20, p.156-163, 2011. Professora Meiriele Tavares Araújo.

5.2- Condições institucionais para o corpo técnico-administrativo

A FAPAM vem incentivando seus funcionários a buscarem oportunidades de
desenvolvimento profissional, sempre sugerindo cursos de especialização e aperfeiçoamento nas
áreas em que atuam.

Nos dois últimos anos, muitos funcionários receberam auxílio da IES para capacitação
profissional. Muitos deles permanecem na Instituição, alguns saíram e foram trabalhar em outras
empresas e até mesmo em outras cidades. Esta também é uma forma da FAPAM contribuir  com a
evolução socioeconômica do país, criando oportunidades de ascensão profissional para ex-
funcionários. Estes funcionários utilizaram-se da Instituição para aumentar a sua experiência
profissional e, ainda, beneficiaram-se das oportunidades de capacitação que lhes foram dadas e
agora contribuem com o progresso do Estado, como profissionais nos mais diversos setores e
empresas.

No último biênio, a FAPAM contribuiu com a especialização de cinco funcionários, de um
contingente de 64 trabalhadores diretos que a IES possui.

A Instituição obteve uma participação de 77% dos seus funcionários, nos questionários de
autoavaliação. Em suas respostas, 52% demonstrou estarem mais atentos às oportunidades de
crescimento que a Instituição lhes oferece. Entre os participantes, 34% relatou que fizeram algum
tipo de curso ou atividade de aperfeiçoamento profissional (participação em palestras, feiras
culturais, encontros educativos referentes às áreas em que atuam), nos dois últimos anos. Dos
funcionários participantes, 92% se declararam satisfeitos com a organização do trabalho na
Instituição e 86%  estão satisfeitos com as políticas institucionais adotadas para o setor técnico-
administrativo.
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6ª DIMENSÃO
ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E REPRESENTATIVIDADE DA IES.

O organograma da Faculdade de Pará de Minas foi remodelado em 2008. O seu modelo
operacional e organizacional foi construído para dar qualidade e pertinência às ações acadêmicas
que a IES desenvolve, criando sintonia entre a Instituição, a sociedade e o momento histórico que o
ensino superior do país vive.

A FAPAM oferece atualmente onze graduações, sendo quatro licenciaturas (Ciências
Biológicas, Letras, Matemática e Pedagogia), cinco bacharelados (Administração, Ciências
Contábeis, Direito, Enfermagem e Nutrição) e dois cursos superiores de tecnologia (Agronegócio e
Gestão da Tecnologia da Informação). Cada graduação tem um coordenador de curso, com titulação
de mestrado ou doutorado e uma carga horária que lhes permite conduzir um curso qualificado e
bem estruturado.

A Mantenedora da Faculdade de Pará de Minas, Confraria Nossa Senhora da Piedade, sua
fundadora e representante legal, convive harmoniosamente com a direção da IES, apoiando a sua
gestão e participando concretamente do seu cotidiano acadêmico.

O organograma da Instituição possui dois Conselhos, o Conselho Superior e o Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão e o Colegiado de cada curso, que é composto pelo seu coordenador e
todos os seus docentes.

6.1- Conselho Superior
O Conselho Superior é constituído pelo Diretor Geral, seu Presidente, pelo vice-diretor e

demais representantes do corpo acadêmico, perfazendo onze integrantes, conforme descrito no
Regimento Geral da IES.

O Conselho Superior é o órgão máximo da FAPAM e possui poder deliberativo em matéria
administrativa, didático-científica e disciplinar, dentro da IES. O Conselho Superior está preparado
para as tomadas de decisões que se fizerem necessárias e para conduzir os procedimentos que forem
deliberados e considerados os mais adequados, qualquer que seja o assunto acadêmico em questão.

O Conselho Superior da FAPAM cuida para que os benefícios que a IES presta à sociedade
aumentem cada vez mais, sempre incentivando os trabalhos da comunidade acadêmica.



37

Atento à pertinência das ações acadêmicas realizadas e à grande finalidade da FAPAM, que
é educar plenamente, formando o profissional e o cidadão, o Conselho Superior acompanha o
desenvolvimento e os resultados da autoavaliação institucional, dando o seu apoio para o
prosseguimento das ações de excelência e para a modificação daquelas que necessitarem correções
de rumo.

6.2- Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Colegiados.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é constituído por todos os Coordenadores de
Curso, e presidido pelo Diretor Geral, seu Presidente e demais representantes da comunidade
acadêmica.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é responsável pelas decisões didático-
pedagógicas da Faculdade de Pará de Minas e por acompanhar o trabalho dos coordenadores de
curso, as reuniões do NDE, garantindo a plena execução dos projetos pedagógicos de cada curso e a
condução qualificada das ações acadêmicas de cada um deles.

Em 2011, foi implantado o Núcleo Docente Estruturante – NDE de três graduações e, em
2012,  a direção da Instituição pretende implantá-lo em todos os outros cursos. Este Núcleo é
composto de três a cinco docentes, preferencialmente com titulação stricto sensu e um deles exerce
a função de Coordenador. Cabe aos Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos da FAPAM zelar
para que os projetos pedagógicos sejam bem conduzidos, cumprindo com presteza os currículos,
dentro da realidade de cada curso.

6.3- Colegiados de cursos

Os Colegiados dos cursos são as estruturas menores, dentro do ambiente acadêmico, sendo
conduzidos pelos respectivos coordenadores e tendo a participação de todos os docentes.

Os coordenadores dos cursos administram o seu dia a dia e são responsáveis em promover
uma efetiva participação de todo o Colegiado na organização e condução de todo o currículo,
viabilizando o bom andamento de projetos, atividades e eventos disciplinares e interdisciplinares.

Os coordenadores procuram resolver os problemas mais imediatos de alunos e professores e
encaminham sugestões de novas condutas acadêmicas, críticas e reivindicações diversas ao
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

6.4- Gestão Institucional

A gestão máxima da IES  encontra-se a cargo da Diretoria, que é composta pelo Diretor
Geral, pelo Diretor Financeiro e pelo Vice-diretor.

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

Com esta forma de agir, as medidas inovadoras são analisadas por todos os segmentos da
IES e as decisões são tomadas com a participação de todos, conforme relatado no Projeto Político-
pedagógico Institucional e previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional.

A Diretoria da Faculdade de Pará de Minas esmera-se em cumprir a missão da FAPAM,
presente em seus documentos oficiais e em consonância com aquilo que prescreve a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional para a Educação Superior.
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Através desta gestão compartilhada, a Diretoria busca efetivar, em todos os cursos e setores,
a transmissão e produção de conhecimento, bem como a formação cidadã de sua comunidade
acadêmica, para assim contribuir com o desenvolvimento do Estado e do país.

O cumprimento desta missão, a que a FAPAM se propôs, visa fortalecer a sua estrutura
educacional e servir, à região, com um Ensino Superior que seja um referencial de alta qualidade e
produção acadêmica.

6.5- Órgãos de apoio pedagógico

Dois importantes setores auxiliam a estrutura educacional qualificada que a Faculdade de
Pará de Minas se propôs a conduzir: a Coordenação Pedagógica, o Centro de Ensino, Pesquisa e
Extensão.

6.5.1- Coordenação Pedagógica
A Coordenação Pedagógica da Faculdade de Pará de Minas é conduzida por uma

profissional graduada em Pedagogia, com mestrado em Educação e especialista em Didática do
Ensino Superior.

Esta coordenadora acompanha o desenvolvimento didático-pedagógico dos cursos, em seus
processos de ensino e aprendizagem, dando constante suporte aos professores e alunos.

6.5.2 – Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão
O Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE é um órgão articulador e catalizador de

recursos, que tem como função principal articular as atividades de extensão, iniciação científica e os
projetos desenvolvidos dentro das disciplinas. O setor trabalha em conjunto com o Centro de
Extensão, o Núcleo de Pesquisa, a coordenação pedagógica e as coordenações de cursos.

O CEPE articula, viabiliza e facilita contatos para que o alicerce das ações acadêmicas,
ensino, a pesquisa e a extensão façam parte da realidade da IES, aumentando a sua produção
cultural. O setor trabalha, também, divulgando e direcionando o conhecimento produzido para os
setores da sociedade que dele necessite.

Pontos de excelência na gestão institucional
O atual organograma da Faculdade de Pará de Minas contribui com a boa organização e o

avanço acadêmico que a Instituição conseguiu, nos últimos anos.
A atual diretoria da IES optou por um ritmo de trabalho que, atenta ao cotidiano acadêmico,

não se descuida das exigências necessárias para a qualificação dos cursos de graduação e demais
serviços educacionais da IES. Os integrantes de todos os setores (corpo docente, discente e técnico-
administrativo) que participaram da autoavaliação, em sua maioria, consideraram que a organização
administrativa e pedagógica da FAPAM contribuiu para o alto índice de desenvolvimento
alcançado, nos últimos anos.
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7ª DIMENSÃO
INFRAESTRUTURA FÍSICA

7.1 – Campus FAPAM: localização, acesso e funcionamento.

O Campus da Faculdade de Pará de Minas está localizado em um local privilegiado,
conjugando tranqüilidade, reservas naturais e fácil acesso, proporcionando ambientes ideais para a
condução de estudos aprofundados e práticas laboratoriais.

O município onde se encontra a FAPAM fica a 75 quilômetros da capital do estado, ligando-
se a ela pela BR-262, em estrada duplicada, recém construída e em ótimo estado de conservação.
Alunos e professores das cidades circunvizinhas têm grandes facilidades de transportes e de acesso
ao Campus FAPAM.

A Faculdade de Pará de Minas, ao mesmo tempo em que está situada em um bairro
tranqüilo, rodeado de extensa área verde, encontra-se próxima aos principais serviços do centro
urbano da cidade e ao aeroporto municipal.

A Faculdade de Pará de Minas funciona em prédio próprio, pois o Campus é propriedade de
sua  Mantenedora, Confraria Nossa Senhora da Piedade.

Mantenedora e mantida trabalham unidas, realizando constantes inovações que contribuem
com a modernidade de sua estrutura universitária e com a qualidade de seus cursos.

O Campus possui uma área total de 11.202 metros quadrados, com os mais variados e
qualificados espaços, inerentes a uma instituição de ensino superior: amplo estacionamento
sinalizado, bem iluminado, rodeado de extensos jardins,  uma bem cuidada lagoa e quatro minas
d’água, que são preservadas pela Instituição. Tudo isto contribui para o bem-estar, a tranqüilidade e
a saúde dos acadêmicos, proporcionando-lhes conforto ambiental para maior qualidade em seus
trabalhos e estudos.

O cotidiano de uma instituição de ensino superior vai muito além das salas de aulas.
Consciente disto, a FAPAM oferece, aos seus alunos, professores e funcionários, áreas de
convivência diversas, salas bem iluminadas, espaços para exposições e comemorações variadas,
dois confortáveis auditórios, com acústica perfeita e 200 lugares em cada um, uma agradável
lanchonete rodeada de uma ampla praça de alimentação, descanso e lazer.
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Em seu conjunto, o Campus FAPAM possui 5 prédios, sendo 4 de três andares e um edifício
térreo, que constitui a área tombada pelo patrimônio histórico municipal, reconstruída e preservada
pela Mantenedora da IES.

Potencialidades
Os cursos de graduação oferecidos pela Faculdade de Pará de Minas são noturnos e, para

maior conforto e produtividade de seu alunado, a equipe diretora da IES tem um grande cuidado
com a iluminação e climatização dos ambientes de estudo e trabalho. As salas de aula recebem
iluminação adequada ao seu tamanho e o Campus, em sua totalidade, está sempre bem iluminado,
desde os estacionamentos e jardins até às cozinhas, banheiros e corredores.

Um artigo publicado pela Revista Ensino Superior (março/2011) apresenta uma série de
fatores que favorecem o aprendizado do estudante em turno noturno. A iluminação adequada foi o
primeiro fator a ser pontuado, quesito que a FAPAM cumpre muito bem.

Outro fator importante, colocado pelo artigo, é a facilidade de acesso aos serviços prestados
pela biblioteca, que devem ser adequados ao aluno noturno. A Biblioteca FAPAM organizou
horários de atendimentos especiais para o aluno, bem como ampliou o acesso e o prazo de
empréstimos de livros e periódicos, contribuindo para a melhoria dos estudos e trabalhos
acadêmicos do alunado.

Reivindicações dos alunos, por meios dos instrumentos de avaliação institucional, como
novos modelos de carteiras em salas de aula, novo posto de xerox, colocação de telas nas janelas
dos andares térreos foram prontamente atendidos.

Pontos a serem aperfeiçoados
O trânsito da rua de acesso ao Campus intensificou-se nos últimos anos, por causa do grande

desenvolvimento da cidade e também da Faculdade de Pará de Minas, que ampliou o número de
cursos e, conseqüentemente, de alunos, professores e funcionários. O trânsito da rua, onde encontra-
se a entrada e a saída para o Campus, tornou-se uma preocupação para a comunidade acadêmica,
que tem se manifestado através da Ouvidoria Geral e dos instrumentos de avaliação aplicados.

Atenta a este fato, a equipe administrativa da IES ampliou o estacionamento interno  e está
estudando uma nova forma de entrada e saída do Campus, aproveitando outras ruas do seu entorno
e viabilizando um melhor fluxo para os veículos.

7.2- Biblioteca

A Biblioteca central da Faculdade de Pará de Minas foi construída em uma área de  cerca de
mil metros quadrados, nos moldes das mais modernas bibliotecas universitárias. Entre os diversos
espaços que a Biblioteca oferece, citamos os seguintes ambientes especiais: salão de leitura, cabines
de estudos individuais, cabines de estudos em grupo, computadores para pesquisa, videoteca, seção
de obras antigas e raras, Centro de recuperação e restauração do acervo.

O acervo atual da Biblioteca da FAPAM é de 26.823 obras, abrangendo livros, periódicos,
CDs e DVDs, cadastrados na base RM Biblios e obedecendo à classificação Decimal de Dewey.
São 23815 exemplares de livros, 28 assinaturas de periódicos, nas áreas das graduações que a IES
possui.O acervo inclui, ainda, 633 exemplares de materiais especiais, entre CDs, DVDs e fitas de
vídeo; 245 monografias, dissertações e teses, de alunos, professores, funcionários e acadêmicos de
outras instituições de ensino superior.

A Biblioteca possui os seguintes serviços especiais:
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- Sistema BIREME – Biblioteca virtual em saúde.
- Comut – Programa de comutação bibliográfica.
- Consulta à base de dados RM Biblios.
- Disponibilização de jornais diários e periódicos para leitura.
- Empréstimo domiciliar.
- Laboratório de infopesquisa.
- Orientações na elaboração de trabalhos acadêmicos e referências bibliográficas.
- Orientações em pesquisa bibliográficas.
- Rede Wireless.
- Serviços de referências.
- Visita orientada para usuários e cidadãos da sociedade em geral.
- Seção de obras antigas e raras.
- Centro de recuperação e restauração do acervo.

Em 2010 e 2011, foram realizados 39830 empréstimos de livros para alunos e 4662  para
professores. Neste período, a estatística geral de pesquisa bibliográfica, realizada dentro da
Biblioteca, atingiu o número de 66785 obras consultadas.

Potencialidades
Coordenada por uma bibliotecária graduada em Biblioteconomia, que está à frente do setor

desde 2002, a Biblioteca da Faculdade de Pará de Minas tornou-se modelo para outras instituições
da região.

Aberta à visitação pública, a Biblioteca recebe com freqüência visitas de escolas, faculdades,
instituições e associações diversas, que podem utilizar seus recursos para estudos e pesquisas. Esta
disponibilidade de sua Biblioteca para a população constitui mais um grande benefício que a
FAPAM propicia ao desenvolvimento cultural e educacional da região.

A estrutura de funcionamento da Biblioteca foi colocada como espaço de excelência da IES
para 92% dos alunos, 97,7% dos professores e 98% dos funcionários técnico-administrativos que
responderam aos questionários de avaliação institucional.

Todas as equipes de avaliadores do INEP, que visitaram a IES para fins de reconhecimento
de cursos e recredenciamento, elogiaram a “Seção de obras antigas e raras” da Instituição e a sua
“Sala de recuperação e restauração do acervo”. Alguns deles disseram que poucas universidades do
país possuem estes setores e conduzem este trabalho que a FAPAM realiza tão bem.

7.3- Laboratórios

A Faculdade de Pará de Minas possui uma completa infraestrutura laboratorial, composta de
laboratórios gerais e específicos para cada curso, que contribuem com a formação profissional de
seus alunos e, ainda, prestam diversos serviços à sociedade externa.

Entre os laboratórios gerais, utilizados por todos os cursos, a Instituição possui três
Laboratórios de Informática, conduzidos por profissionais técnicos e graduados em Computação. A
IES possui um Centro de Processamento de Dados – CPD, que cuida da manutenção e bom
funcionamento de todos os setores informatizados.

Em todos os cursos, os alunos têm aulas de diversas disciplinas, dentro dos laboratórios de
informática. Além disso, a Instituição mantém, durante o dia, o Infacto – curso gratuito de
informática para pessoas de baixa renda, conforme já descrito em outro capítulo deste relatório.
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Apresentamos, abaixo, outros laboratórios gerais e específicos utilizados por todas as
graduações da Instituição.

- Laboratório de Estudos Lingüísticos.
- Laboratório de novas metodologias no ensino da Matemática.
- Laboratório de Zoologia e Parasitologia.
- Laboratório de Bioquímica e Imunologia.
- Laboratório de Anatomia e Embriologia.
- Laboratório de Citologia e Histologia.
- Laboratório de Microbiologia.
- Laboratório de Microbiologia de Alimentos.
- Biotério.
- Laboratório de Meio ambiente e Botânica.
- Laboratório de Técnicas e Práticas Dietéticas.
- Ambulatório nutricional.
- Laboratório de Semiologia.
- Núcleo de Práticas Jurídicas.
- Empresa Júnior.
- Brinquedoteca.

Todos os laboratórios da FAPAM são utilizados, preferencialmente, para as atividades
práticas durante os horários das aulas. Nos demais horários ficam à disposição para estudos
complementares e pesquisas, conduzidas nos diversos cursos e por estudiosos e pesquisadores da
sociedade externa ao Campus.

Potencialidades
A equipe diretora e administrativa da Faculdade de Pará de Minas faz questão de manter

uma gestão responsável e atenta à conservação da estrutura física de toda a Instituição, consciente
de que uma estrutura universitária, com ambientes adequados, relaciona-se diretamente à qualidade
dos cursos e à excelência nos processos de ensino, pesquisa e extensão.

A infraestrutura física da Faculdade de Pará de Minas recebeu conceito 4, dos avaliadores do
MEC, por ocasião do recredenciamento da Instituição.
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8ª DIMENSÃO
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO.

PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL.

A avaliação do ensino superior é um trabalho complexo e grandioso, pois aferir a qualidade
e pertinência das ações educativas requer mecanismos e procedimentos específicos, para o
conhecimento da real condução do ensino, da pesquisa e da extensão.

A autoavaliação deve ser entendida não como um dispositivo legal a ser cumprido, mas
como um processo que contribui com a excelência da Educação Superior.

Uma boa avaliação institucional deverá, além de dar valor às potencialidades e ações de
qualidade da IES, prever possibilidades de mudanças, na prática acadêmica, para as fragilidades
descobertas.

8.1- Projeto de Avaliação da Faculdade de Pará de Minas

O Projeto de Avaliação da Faculdade de Pará de Minas é atualizado a cada novo ciclo
avaliativo. Os processos avaliativos adotados no ciclo anterior são estudados e analisados pela CPA
e são feitas correções, acrescentando-se novas propostas, de acordo com as mudanças ocorridas
dentro da estrutura organizacional da IES.

As metodologias utilizadas para a autoavaliação da Faculdade de Pará de Minas, no biênio
analisado (2010/2011), já descritas no presente relatório, mostraram-se adequadas para o
conhecimento da realidade institucional, pois trouxeram à tona práticas educativas de qualidade e os
pontos necessitados de aperfeiçoamento.

A informatização dos questionários de avaliação constituiu-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 análise e coleta de dados, o que significou uma
resposta mais rápida às reivindicações da comunidade acadêmica e, também, aos estudos da
realidade institucional vigente.
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Além dos questionários, a equipe de avaliação utilizou-se de outros instrumentos, como
entrevistas, visitas aos diversos setores da IES, análise de documentos e acompanhamento dos
diversos projetos e eventos acadêmicos, desenvolvidos no último biênio.

A Comissão de Avaliação – CPA/FAPAM optou por apresentar os dados, as análises e
novas resoluções, resultantes do processo de avaliação institucional da IES, ao longo deste relatório,
colocando os resultados obtidos e as novas ações dentro das dez dimensões analisadas e descritas
neste relatório.

Algumas destas ações são descritas no item abaixo.

8.2- 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 mais importantes mudanças, que foram implementadas a
partir dos resultados da última autoavaliação.

- Maior abertura e contato da IES com autoridades e empresas regionais, levando ao
aumento de parcerias, projetos e programas institucionais.

- Auxílio financeiro e operacional para a participação em eventos externos, como
congressos e jornadas nacionais e internacionais.

- Intensificação da divulgação da FAPAM. Participação da comunidade acadêmica
na difusão dos eventos institucionais. Participação da Instituição em eventos
regionais.

- Ampliação na comunicação interna da Instituição, ampliação da rede de telefonia,
dos recursos de informática, criação do mural virtual, aumento dos e-mails
setoriais. Implantação da Ouvidoria geral.

- Contratação de coordenadores de cursos com diploma de mestrado e doutorado.
Aumento do índice de docentes com formação stricto sensu.

8.3- Balanço crítico e utilização dos resultados

A Faculdade de Pará de Minas acredita que conhecer sua realidade institucional é essencial
para manter a qualidade dos seus serviços e para o surgimento de novas propostas que garantam o
crescimento da Instituição.

Neste contexto, conforme já foi colocado em outros capítulos deste relatório, cultivar uma
“cultura de avaliação” é uma constante da IES e é intensificada no início de cada ciclo avaliativo.

Durante este período, a FAPAM realiza uma campanha de sensibilização de sua comunidade
acadêmica, enfatizando a importância da participação de todos na realização do processo avaliativo.

Por sua complexidade e grandiosidade, a avaliação de uma instituição de ensino superior só
pode ser realizada através de um sistema que conjugue diversos instrumentos avaliativos, capazes
de promover a integração da autoavaliação institucional com a avaliação de seus cursos e o
desempenho de seus alunos.

Tendo presente as propostas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior –
Sinaes, a Faculdade de Pará de Minas busca conduzir a sua avaliação realizando um estudo analítico
e crítico dos dados coletados.

As autoavalições da FAPAM têm contribuído para a continuidade das ações de excelência
que a IES realiza, direcionado uma série de modificações que se apresentam como necessárias e,
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ainda, impulsionado a implantação de novas ações acadêmicas, que vêm contribuindo com a
qualidade e o crescimento institucional.

Os resultados de cada ciclo avaliativo são amplamente divulgados e, juntamente com as
ações que têm conferido qualidade aos serviços educacionais, são divulgadas as melhorias
realizadas, a partir dos dados colhidos.

Potencialidades
Ao realizar sua autoavaliação, analisando com critério a sua realidade, a Faculdade de Pará

de Minas cumpre uma importante lei do ensino superior e, também, sua obrigação de prestar contas,
à sociedade, da educação superior que oferece à população.

A avaliação institucional da FAPAM vem comprovando a pertinência e eficácia de seus
projetos, eventos e ações acadêmicas, que contribuem para formar o profissional competente e
ético.

A equipe de avaliadores do MEC/INEP, para fins de recredenciamento da Instituição,
concedeu conceito 4 para à 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.
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9ª DIMENSÃO
POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES E EGRESSOS.

9.1- Atendimento ao aluno

O Corpo discente da Faculdade de Pará de Minas está no topo do atual organograma
institucional e pedagógico da IES, para deixar claro que o alunado é a razão de ser de sua existência
e de sua missão: 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 Instituição lhes oferece e dar excelência aos processos de ensinar, aprender e aplicar o que foi
aprendido.

Os Projetos Pedagógicos dos cursos articulam-se ao Projeto Pedagógico Institucional e são
construídos tendo presente a qualificação de cada curso e a condução eficaz do processo de ensino e
aprendizagem.

O coordenador do curso acompanha o cumprimento do projeto pedagógico, contando, mais
recentemente, com a presença e ajuda do Núcleo Docente Estruturante.

O aluno da FAPAM é beneficiado pela existência de diversos canais de atendimento e
assistência. As coordenações de curso funcionam em salas próprias e a assessoria e coordenadoria
pedagógicas em setores próprios e de fácil acesso para alunos e professores,

A Instituição oferece salas de atendimento acadêmico, onde alunos e professores podem se
encontrar fora da sala de aula, agilizando e dando qualidade ao contato do corpo docente e discente.

Conforme já descrito, além dos grandes espaços coletivos, a Biblioteca oferece cabine de
estudos individuais e cabine de estudos em grupo, facilitando as oportunidades de reuniões para
estudos aprofundados.

A Faculdade de Pará de Minas oferece, ainda, os seguintes setores, com programas especiais
para as diversas necessidades estudantis:

- Centro de Extensão – Além das diversas atividades extensionistas que conduz, o
Centro de Extensão organiza e coordena o Programa de Atividades Acadêmicas
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Complementares, exigência curricular obrigatória, facilitando o seu cumprimento
para cada aluno da Instituição.  Outro projeto que o Centro de Extensão
desenvolve para auxílio e apoio aos discentes são os cursos de disciplinas
pendentes, que oferecem oportunidade para os alunos cursarem as disciplinas nas
quais não conseguiram aprovação, durante o seu oferecimento na estrutura
curricular regular do curso. Os alunos têm oportunidade de cursá-las em outros
horários e reorganizar a sua graduação. Esta medida tem contribuído  com a
agilização do período de formação do alunado, evitado o aumento da evasão,
permitindo que o aluno se forme o mais rápido possível. Os alunos calouros têm
oportunidade de participarem de cursos de nivelamento, que são oferecidos para
sanar dificuldades dos alunos, decorrentes de etapas escolares anteriores. Os mais
recentes foram nas áreas de Língua Portuguesa: interpretação e produção de textos
e Matemática.

- Núcleo de Pesquisa – NUPE - Recebe e analisa os projetos de iniciação científica
dos alunos, ampliando as oportunidades discentes na participação de pesquisas,
estudos e intercâmbios científicos.

- Núcleo de Trabalhos de Conclusão de Curso: coordena e facilita a execução dos
projetos e monografias dos alunos formandos, acompanhando e orientando todo o
processo.

- Setor de estágios: auxiliados pelo Centro de Ensino e Pesquisa – CEPE, 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, como para a intensificação do
contato do aluno com a realidade profissional, as coordenadorias de cursos
oferecem um amparo muito grande aos alunos. Dos alunos participantes na
avaliação institucional, 89% consideraram-se satisfeitos com a organização do
setor de estágios.

- Departamento de Assistência Social - Conduz o sistema de bolsas de estudos da
FAPAM e, ainda, orienta para outras formas de auxílio ao aluno em dificuldades,
como encaminhamento para empregos, estágios e outros tipos de bolsas.

- Programa de retensão do aluno - A Assessoria Pedagógica realiza um trabalho
junto ao  aluno que decide desvincular-se da Instituição, conversando diretamente
com o discente e analisando caso a caso. Este trabalho tem contribuído com a
diminuição da evasão, pois muitos problemas são resolvidos e o aluno desiste do
trancamento de sua matrícula, permanecendo no ensino superior até se formar.

- Esportes e lazer – A Faculdade de Pará de Minas firmou convênio com o clube do
SESI e, mediante uma pequena taxa mensal, o aluno pode freqüentá-lo. O clube
possui uma ótima estrutura para esportes e lazer, com piscinas, campos de futebol
e outros jogos, ginásio poliesportivo, salão de eventos, etc. O Clube fica próximo
ao Campus da FAPAM, o que facilita a freqüência dos alunos interessados.

9.2- Programa de Acompanhamento ao Aluno Egresso.

Como a maioria das instituições de ensino superior atuais, a FAPAM considera como
egresso aquele aluno que não deixou de cursar nenhuma disciplina que compõe o currículo do curso
e colou grau, participando da solenidade de outorga do mesmo, isto é, deixou a Instituição com
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posse do seu diploma. Esta nomenclatura diferencia o egresso do ex-aluno, que é aquele que passou
pela Instituição e, por motivos vários, não concluiu o curso.

Há mais de uma década, a Faculdade de Pará de Minas conduz o Programa de
Acompanhamento ao Aluno Egresso – PAAE. Através do Programa, a IES mantém contato com
boa parte dos seus egressos, em sua maioria formados nos últimos 10 anos.

Muitos egressos visitam a FAPAM, dando notícias de sua atuação na sociedade como
cidadãos e como profissionais atuantes no mercado de trabalho. Muitos participam dos eventos
realizados pela Instituição, como convidados, palestrantes e conferencistas. Vários deles foram
aproveitados pela própria IES e nela trabalham como docentes e funcionários.

Através do Centro de Extensão, egressos de todas as graduações participam de cursos de
aperfeiçoamento e mais de 50% dos alunos dos cursos de pós-graduação lato sensu que a FAPAM
já ofereceu são egressos da Instituição.

Os egressos da FAPAM dos últimos 5 anos foram convidados a participar desta avaliação
institucional. Através do Site institucional, foram disponibilizados questionários on line e os
egressos tiveram um período de quatro meses para respondê-los.

Através dos questionários, conseguiu-se a participação de 68 egressos, sendo que a maioria
habita o centro-oeste e a capital mineira, nove em outros estados do país e três residem no exterior.
Destes egressos, 54 atuam dentro da área do curso em que se graduaram.

Os egressos participantes da autoavaliação consideram que a FAPAM progrediu muito na
última década, elogiaram a implantação dos novos cursos, afirmando que a FAPAM precisa
oferecer mais opções de cursos de graduação e retomar o setor de pós-graduação, pois consideram-
na uma excelente instituição de ensino superior.

Durante os anos letivos do biênio 2010/2011, foram realizadas entrevistas informais com
egressos que visitaram a Instituição, ou participaram de seus eventos, somando-se 28 egressos
entrevistados.

Todos os egressos entrevistados afirmaram que recomendam a Faculdade de Pará de Minas
para seus filhos, parentes, jovens e para qualquer cidadão que queira graduar-se em um dos cursos
que a IES oferece.

Pontos de excelência
Através do Programa de Acompanhamento ao Aluno Egresso, a FAPAM busca participar

das conquistas, realizações e aspirações dos profissionais graduados que envia ao mercado de
trabalho. Muitos deles enviam notícias sobre a sua atuação na sociedade, dão sugestões de novas
atividades para a IES e, ainda, enviam congratulações à Instituição em datas importantes, como na
abertura de novos cursos, ou no oferecimento de outras atividades relevantes para a região. Alguns
egressos publicam artigos e dão depoimentos sobre a sua instituição formadora, o que representa
uma comprovação do grau de satisfação, dos alunos sérios e profissionais competentes que aqui se
graduaram e, agora, contribuem com a melhoria social do meio onde atuam.

Muitos empregadores dos egressos da Instituição procuram a FAPAM em busca de novos
profissionais e de estagiários para suas empresas, entre elas, bancos, indústrias, escolas, etc. Isto
vem demonstrar a aceitação do profissional graduado pela IES, que tem atuado com competência na
sua área profissional.

A FAPAM formou 338 profissionais no biênio 2010/2011. De 2001 a 2011 formaram-se
1924 egressos. Centenas destes profissionais atuam com competência na sociedade mineira, em
outros estados brasileiros e até no exterior. A Instituição pode orgulhar-se em dizer que sua
presença na sociedade contribui e faz diferença para a evolução socioeducacional e econômica do
país.
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Pontos a serem aperfeiçoados
Grande número de egressos da FAPAM participa dos seus cursos de aperfeiçoamentos,

eventos, semanas acadêmicas, etc.
Muitos destes egressos têm sugerido à Instituição que ela volte a oferecer os cursos de pós-

graduação lato sensu, contribuindo com a formação continuada dos profissionais da região.
A FAPAM pretende realizar pesquisas de mercado para sondar os cursos de pós-graduação

que o mercado mineiro está exigindo e voltar a oferecer os cursos de especialização, conforme já
descrito em outro capítulo deste relatório.
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10ª DIMENSÃO
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Conforme já descrito, a Faculdade de Pará de Minas funciona em Campus próprio, de
propriedade de sua Mantenedora, Confraria Nossa Senhora da Piedade, em um extenso terreno de
alto valor imobiliário, fazendo parte da zona urbana de Pará de Minas e, ao mesmo tempo,
localizado em um  bairro tranqüilo e silencioso, ideal para a condução de estudos aprofundados,
pesquisas e demais eventos, característicos do “fazer pedagógico” de uma instituição de ensino
superior.

Com uma estrutura de funcionamento adequada a uma instituição que oferece cursos
qualificados, garantindo os processos educacionais que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão,
a FAPAM desenvolve o seu cotidiano acadêmico.

Ao oferecer uma nova graduação, a FAPAM dedica-se em bem prepará-la, para que ela seja
estruturada nos melhores moldes existentes para aquele curso, fazendo previsão de todos os gastos e
possibilidades da IES para o projeto do curso. Desde a confecção do Projeto Pedagógico, à
aquisição da bibliografia, montagem dos laboratórios, preparação das salas de aulas, e demais
espaços acadêmicos que se fizerem necessários, tudo é realizado com seriedade e esmero. Só depois
de possuir toda a infraestrutura do curso bem montada e um corpo docente qualificado para ele, a
Faculdade de Pará de Minas solicita a autorização do Ministério da Educação para a sua abertura.

A Instituição garante a continuidade e sustentabilidade financeira dos cursos que oferece,
através de um criterioso planejamento orçamentário, conduzido pelo Departamento Financeiro e
supervisionado pela Diretoria da IES.

Ao final de cada ano, a direção da Faculdade de Pará de Minas prepara o planejamento
orçamentário, dirigindo a aplicação dos recursos necessários aos diversos setores da Instituição,
como manutenção e ampliação dos espaços físicos, abastecimento de recursos didático-pedagógicos
e materiais variados, recursos para os diversos programas de extensão e iniciação científica e, ainda,
recursos para capacitação docente e técnico-administrativa.

Os salários de todo o corpo acadêmico são mantidos rigorosamente em dia e todos recebem
aumento de acordo com as tabelas indicadas pelos respectivos sindicatos das classes trabalhadoras e
pelas leis trabalhistas vigentes no país.
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10.1- Políticas de benefícios e recursos humanos

Dentro de seu planejamento orçamentário, a FAPAM destina parte de sua verba para
benefícios destinados à sua comunidade acadêmica, através dos seguintes serviços:

- Plano de Cargos e Salários para o corpo docente e técnico-administrativo,
classificando os níveis salariais por progressão acadêmica, possibilitando, assim, a
valorização e o crescimento do profissional da Faculdade de Pará de Minas.

- Departamento social para apoio aos alunos, seguindo critérios de concessão de
bolsas de estudos assistenciais, parciais e integrais, aos alunos comprovadamente
carentes.

- Esclarecimentos e incentivos à professores, funcionários e seus familiares, a
estudarem na própria Instituição, ou em outras, utilizando bolsas concedidas pelos
respectivos sindicatos.

- Bolsas-família que dão descontos especiais aos alunos irmãos e demais familiares
matriculados na Instituição.

- Bolsas para militares na ativa e aposentados.
- Desconto de 9% ao mês, para todos os alunos que mantém o pagamento das

mensalidades em dia.
- Programa de apoio ao corpo docente, discente e técnico-administrativo, que

concede auxílio financeiro para cursos de graduação, pós-graduação e
aperfeiçoamento profissional.

10.2- Políticas de captação e alocação de recursos.
A FAPAM mantém como fonte de renda constante as mensalidades dos seus alunos da

graduação e da pós-graduação (quando esta é oferecida).
A Instituição possui também o arrendamento de uma lanchonete e de espaços onde

funcionam fotocopiadoras, que atendem à comunidade acadêmica, com serviços de cópias xérox,
encadernamentos e outros.

Outras pequenas fontes de renda consistem em cursos de aperfeiçoamento e outros serviços
educacionais oferecidos pelo Centro de Extensão e a emissão de documentos acadêmicos pela
Secretaria geral.

10.3- Políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de ensino, pesquisa e
extensão.

A FAPAM é uma instituição de ensino sem fins lucrativos, que tem como objetivo principal
oferecer oportunidade de educação superior qualificada, à população do centro-oeste mineiro,
contribuindo com a evolução social de Minas Gerais e o aumento do Índice de Desenvolvimento
Humano – IDH brasileiro.

Todo o lucro da IES é revertido em melhorias dos cursos, em todos os aspectos do ambiente
universitário: o ensino, a pesquisa e a extensão. Este lucro excedente garante o aumento do acervo
bibliográfico, melhorias no incentivo à pesquisa e à iniciação científica, melhorias na oferta das
atividades de extensão e continuidade dos cursos e projetos sociais gratuitos, que tanto beneficiam à
sociedade regional.
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Potencialidades
A Faculdade de Pará de Minas mantém uma gestão financeira compromissada com os cursos

e demais serviços educacionais que oferece e com cada nova turma de alunos que inicia a 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, do início ao término das graduações.

A FAPAM orgulha-se em possuir 43 anos de existência, dedicados à educação superior e
sempre oferecendo oportunidades de evolução educacional e sócio-cultural para milhares de
cidadãos. Credibilidade, tradição e competência em conduzir seus trabalhos tornaram-se marca
registrada da Instituição.

Pontos a serem aperfeiçoados
A Faculdade de Pará de Minas mantém um excelente Campus que conduz cursos noturnos,

mas que pode abrigar muitos outros serviços educacionais. A Instituição pretende, futuramente,
ampliar as suas ofertas e investir em novas áreas da educação técnica e superior, aproveitando sua
estrutura para programas educacionais diurnos. Estas metas a serem alcançadas beneficiarão outras
parcelas da sociedade com oportunidades educacionais ainda maiores e gerarão mais recursos
financeiros para a Instituição e, conseqüentemente, maior desenvolvimento para o estado de Minas
Gerais.
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IV- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância de instituições de ensino superior de qualidade para o desenvolvimento do
país é enorme. Pode-se visualizar, em cada relatório feito pelas IES de todo o país, o diferencial em
termos de evolução social que a presença delas significa, para o avanço dos potenciais próprios de
cada região do Brasil.

Nas duas últimas décadas, a preocupação dos órgãos governamentais brasileiros em manter
uma avaliação mais efetiva e eficaz do ensino superior intensificou-se, pelo aumento de cursos
deste nível de ensino no país. Com esta expansão, surgiu a necessidade de um sistema que
orientasse esse crescimento e avaliasse o conjunto de atividades conduzidas pelas instituições, sua
pertinência e eficácia para a qualidade do ensino superior.

Resultante de vários anos de estudos, instituiu-se em 2004 o Sistema Nacional de Educação
Superior – Sinaes, com a missão 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 Avaliação da 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 às lideranças nacionais do trabalho que realiza.

Tanto a avaliação de desempenho acadêmico dos
estudantes, como a de 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 a sua
coerência com a vocação institucional e social, sua sintonia
com a região, o país e o mundo, além da adequação à
legislação vigente. (FRANCO, 2007).

A avaliação de uma instituição de ensino 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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Ao estudar e refletir sobre os aspectos a serem analisados, dentro da avaliação das
instituições de ensino superior, a equipe composta pela CPA/FAPAM foi unânime em afirmar a
necessidade das IES brasileiras serem entendidas dentro de suas especificidades e de sua
organização acadêmica, enquanto parte de um país de grandes diferenças territoriais, de múltiplas
culturas e múltiplas desigualdades regionais. Conseqüentemente, fazemos parte de um ensino
superior complexo e heterogêneo, no que diz respeito aos processos de condução dos seus sistemas
de ensino, pesquisa e extensão.

O importante é que as IES tenham liberdade de se organizar de formas distintas, dentro de
um modelo ideal para cada instituição, tendo como foco a qualidade dos cursos que oferece e a
evolução social da região onde se encontra inserida.

A Faculdade de Pará de Minas entende que a avaliação institucional deve ser um processo
permanente e contínuo. A FAPAM tem trabalhado para que esta avaliação não se torne um período
à parte e isolado da realidade institucional. A equipe da CPA, com o apoio da diretoria, tem
estimulado a permanência de uma “cultura de avaliação”, que faça parte do cotidiano da
comunidade acadêmica, de forma a torná-la voluntariamente participativa e responsável em avaliar
a sua instituição formadora e a instituição que a emprega.

Durante o percurso de condução da avaliação institucional, a FAPAM divulgou todos os
passos do trabalho, bem como os seus resultados parciais e finais, garantindo assim o caráter
público de todos os procedimentos do processo avaliativo.

Ao desenvolver sua autoavaliação, a Faculdade de Pará de Minas procurou conscientizar
seus integrantes de que todos têm grandes responsabilidades no processo educativo, cada aluno,
dentro do curso em que está se graduando, cada profissional, dentro do setor em que trabalha e na
função que exerce.

Através dos diversos instrumentos avaliativos e da análise dos dados coletados, a
CPA/FAPAM considera como ações de qualidade do biênio 2010/2011 e frutos significativos da
autoavaliação da IES, as seguintes conquistas da Instituição:

- A implementação de cursos superiores de tecnologia, necessários ao
desenvolvimento regional, no rol de graduações da IES, começando com o
oferecimento de dois cursos (Agronegócio e Gestão da Tecnologia da Informação)
e com o terceiro (Gestão Ambiental)  já aguardando autorização da Setec/MEC
para funcionamento.

- A implantação de novos cursos de bacharelado, resultantes de pesquisa de mercado
conduzida pela FAPAM e necessários ao desenvolvimento nacional. Um novo
curso de bacharelado (Ciências Contábeis) teve início em fevereiro de 2012. Já
está sendo trabalhado o Projeto Pedagógico para implantação de mais um curso
(Psicologia), outra graduação apontada na pesquisa de mercado realizada.

- Intensificação dos canais de comunicação da IES, com o aumento da rede de
telefonia interna, dos correios eletrônicos de todos os setores e efetivação da
Ouvidoria Geral, com regulamento aprovado pela Diretoria e pela Mantendedora,
funcionando em sala própria e amplamente divulgada para a comunidade
acadêmica e a sociedade externa ao Campus.

- Intensificação dos canais de divulgação da Instituição, através de constantes
contatos com as lideranças regionais , com os meios de comunicação, com as
escolas e, de forma especial, com os concluintes do Ensino Médio da região
centro-oeste de Minas, onde se encontra a FAPAM.

- Implantação dos Núcleos Docentes Estruturantes das graduações, com o objetivo
de acompanhar o desenvolvimento dos currículos de cada curso, de adequar seus
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projetos pedagógicos, com vistas a uma constante atualização das práticas
educativas, necessárias à formação integral das gerações pós-modernas, levando
em consideração a realidade contemporânea.

Ao conduzir este último ciclo avaliativo (2010/2011) a FAPAM voltou sua atenção
para o aperfeiçoamento de suas ações acadêmicas e dos serviços educacionais que oferece.
Após o balanço crítico dos dados coletados, realizado em reuniões com o Conselho
Superior, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e a Comissão Própria de Avaliação -
CPA/FAPAM foram elencadas as seguintes propostas, já constantes no novo PDI da IES e
que serão efetivadas nos próximos anos:

- Oferecer condições de progressão docente, incentivando o aperfeiçoamento
constante dos professores por meio de variadas ações, como a busca de cursos de
pós-graduação stricto sensu, especializações, a formação de grupos de estudos e o
apoio a pesquisas.

- Rever o sistema avaliativo de todos os cursos, evitando o excesso de processos
teóricos-conteudistas e implantando processos metodológicos mais práticos e
investigativos, adequados a cada curso, para o desenvolvimento das competências
e habilidades do egresso que a IES quer formar.

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

- Implementar mudanças na prática acadêmica e na gestão da IES, colocando a
FAPAM em sintonia com a realidade e o momento histórico regional, nacional e
internacional.

- Buscar ocasiões de interação com outras Instituições de Ensino Superior,
participando de encontros, congressos e outros eventos, dividindo experiências
bem sucedidas,  promovendo e contribuindo com a evolução da educação superior
do país.

- Incentivar, cada vez mais, as ações de responsabilidade social e ambiental, o zelo
para com o patrimônio histórico regional e nacional, vinculando estas ações ao
cotidiano acadêmico.

A avaliação institucional traz, aos olhos de toda a comunidade acadêmica, as potencialidades
da IES, a pertinência de suas atividades e as possíveis fragilidades que necessitem correções de
rumo.

A autoavaliação faz com que as instituições de ensino superior se mostrem para os seus
próprios integrantes e para a sociedade externa, conduzindo-os à verdade e a um juízo de valor
sobre as ações que desenvolve, o que contribui para a busca continuada da excelência em seus
serviços.

A avaliação não é um procedimento único, que se
restrinja a um momento no tempo ou a um exame. Trata-se,
ao contrário, de um processo complexo, diferenciado,
permanente e sujeito a um contínuo aperfeiçoamento, que se
dá em diferentes níveis e através de diversas agências e
instâncias. O objetivo é o de incentivar a melhoria da
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qualidade do ensino, a ampliação do atendimento à
população, o desenvolvimento da pesquisa e da extensão e a
contínua informação objetiva para toda a sociedade da
situação, das conquistas e dos custos do sistema de ensino
superior. (DURHAM, 1997).

Por concordar com a necessidade do processo avaliativo e entender que a gestão acadêmica
é uma responsabilidade que deve ser socializada, a Faculdade de Pará de Minas vem cumprindo as
determinações e finalidades do Sinaes, procurando desenvolver bem a sua avaliação institucional. A
primeira beneficiada tem sido a própria IES, pois o fato de procurar conhecer com profundidade a
sua real condição e a pertinência de suas ações tem gerado um grande desenvolvimento da
Instituição.

Com mais de quarenta anos de dedicação ao ensino superior, a Faculdade de Pará de Minas
acredita ser de sua responsabilidade mostrar com clareza e verdade todo o trabalho que realiza, em
prol da educação superior de qualidade e da evolução social do Estado. A FAPAM tem consciência
de que a sua permanência, dentro da sociedade brasileira, contribui com a promoção humana de
uma boa parcela da juventude mineira e com a dignidade de vida de centenas de cidadãos
brasileiros que passaram pelos bancos escolares da Instituição.

Pará de Minas, 20 de março de 2012

Lígia Augusta Muniz Ribeiro
Coordenadora / CPA - Relatora

Membros da Comissão Própria de Avaliação
Lígia Augusta Muniz Ribeiro – Coordenadora
Ana Margareth Fonseca Oliveira
Ana de Oliveira Guimarães Gaudioso
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Anderson Baptista Leite
Clarice Aparecida Camargos Oliveira
Cristina Mara França Pinto Fonseca
Daniel de Oliveira Capanema
Daniel Mendes Barbosa
Emily Alves de Miranda
Erna Lenir de Alcântara Cunha
Neusa Maria Teixeira
Paulo César Machado Resende
Renata Crescência de Abreu Silva Santana
Sônia Cristina Fagundes Malta
Tânia Aparecida Ferreira Hanke
Wesley Souza Castro
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Avaliação do Corpo docente feita pelos Alunos
Instrumento: Questionário – Ano: 2011

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

1 - Habilidade na condução do processo ensino-aprendizagem.

2 - Relacionamento do professor com os alunos.

3 - Postura ética do professor avaliado.

4 - Aborda questões relacionadas à ética da futura profissão dos alunos.

5 - Apresenta e discute o programa da disciplina no início do semestre.

6 - Cumpre o programa proposto.

7 - Cumpre os horários de aula com pontualidade.

8 - Demonstra estar atualizado na disciplina que leciona.

9 - Relaciona sua disciplina à realidade circundante (contextualização).

10 - Desenvolve trabalhos interdisciplinares.

11 - Conduz um ensino investigativo, desenvolvendo a capacidade de análise dos
alunos.

12 - Estimula pesquisas de iniciação científica dentro da disciplina.

13 - Incita a criatividade e a produção individual.

14 - Conhece as normas técnicas e a linguagem científica de sua disciplina e área
de saber.

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

16 - Propõe atividades que permitem a construção do conhecimento.

17 - As avaliações aplicadas verificam o bom aproveitamento dos conteúdos da
disciplina.
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Avaliação da Instituição feita pelos Alunos
Instrumento: Questionário – Ano: 2011

Caracterização do aluno

Questão 1 Até 29
anos

De 30 a 45
anos

Acima de
45 anos Total

A sua idade está entre:

Questão 3 Escola
pública

Escola
particular Total

Você concluiu o Ensino Médio:

Questão 2 Estuda e
trabalha Só estuda Total

Atualmente você:

Questão 4

Ensino
Médio em

tempo
normal

Curso
supletivo

Curso Técnico
Profissionalizante Total

Você cursou o ensino médio em:

Questão 5
Mais de
10 horas
semanais

De 5 a 10
horas

semanais

De 2 a 5
horas

semanais

Apenas
assisto às

aulas
Total

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

Questão 6
Leitura

de
revistas

Jornal
impresso Televisão Internet Radio

Participação
em

palestras e
seminários

Participação
em cursos Total

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

Questão 1

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Meu aprendizado nas disciplinas.

Questão 2

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Meu grau de conhecimento anterior para
acompanhar o curso

Questão 3

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Frequência e pontualidade às aulas.

Questão 4

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende
/

Nunca

Não
sabe Total

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

Questão 5

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende
/

Nunca

Não
sabe Total

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

Questão 6

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Conhecimento dos projetos sociais desenvolvidos
pela instituição.
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Questão 7

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende
/

Nunca

Não
sabe Total

Participação em atividades acadêmicas desenvolvidas
pelo centro de extensão (cursos, palestras seminários,
outros)

Questão 8

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Participação em pesquisas de iniciação
científica.

Questão 9

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Respeito e solidariedade para com os professores,
funcionários e colegas.

Questão 10

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Contribuição na limpeza e conservação dos
prédios.

Questão 11

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Você conhece o programa de cada disciplina?
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Dados sobre a organização didático-pedagógica e institucional

Questão 12

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

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

Questão 13

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Você utiliza os veículos informativos da IES?

Questão 14

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Grau de satisfação com o curso escolhido.

Questão 15

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Funcionários da biblioteca.

Questão 16

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Funcionários da Secretaria.

Questão 17

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Laboratórios de Informática.
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Questão 18

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Departamento Financeiro.

Questão 19

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Almoxarifado (agendamento de recursos
tecnológicos e didáticos)

Questão 20

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Facilidade de contato com as coordenações.

Questão 21

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Atendimento dos coordenadores aos alunos.

Questão 22

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende
/

Nunca

Não
sabe Total

Interesse dos coordenadores em propor medidas para
melhorar as condições do ensino e aprendizagem.

Questão 23

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Estado de conservação das instalações físicas.
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Questão 24

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Tamanho, iluminação e conforto das salas.

Questão 25

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Equipamentos e funcionalidades dos
laboratórios.

Questão 26

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Limpeza geral da instituição.

Questão 27

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende
/

Nunca

Não
sabe Total

A instituição possui materiais didático pedagógicos
que atendem ao seu curso e período?

Questão 28

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Os setores de informática e multimídia atendem as
exigências de seu curso?

Questão 29

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

O acervo Bibliográfico atende às necessidades
de seu curso?
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Questão 30

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Os horários e calendário da biblioteca respondem
às necessidades dos alunos?

Questão 31

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende
/

Nunca

Não
sabe Total

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

Questão 32

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

As informações do cotidiano acadêmico são
repassadas em tempo hábil?

Questão 33

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Você considera que a IES desenvolve políticas e
práticas de inclusão social?

Questão 34

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

A instituição promove ampla divulgação das
atividades culturais que promove?

Questão 35

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende
/

Nunca

Não
sabe Total

A instituição realiza parcerias com a sociedade, de
forma a partilhar os conhecimentos que produz?
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Questão 36

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

A IES desenvolve projetos sociais que
beneficiam a realidade regional?

Questão 37

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

Este processo de autoavaliação contribui para gerar
um juízo de valor sobre a IES?

Questão 38

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

A divulgação das atividades do Centro de
Extensão (CEFAPAM) é...

Questão 39

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

As atividades de Extensão contribuem para o
enriquecimento do seu curso?

Questão 40

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende
/

Nunca

Não
sabe Total

O seu conhecimento das linhas de pesquisa
oferecidas pelo Nupe - Núcleo de Pesquisa é...

Questão 41

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

O seu conhecimento das pesquisas desenvolvidas
pela IES é...
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Avaliação da Instituição feita pelo Corpo Docente
Instrumento: Questionário – Ano: 2011

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

Mestrado
em curso.

Especialização
em curso.

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

Questão 2 Mais de 10
anos

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

anos.
Menos de 1

ano.

Há quanto tempo trabalha na instituição:

Questão 3
Leciona e

trabalha em
outra função.

Apenas
leciona.

Atualmente você:

Questão 4
Leciona

somente na
FAPAM.

Leciona na
FAPAM e em

outras
instituições.

Como professor você:

Questão 5
Mais de 10

horas
semanais.

De 5 a 9
horas

semanais.

De 2 a 4
horas

semanais.

Uma hora
por

semana.

Não
estuda.

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

Questão 6 Cursos de
Extensão.

Congressos,
simpósios,

conferência.

Seminários,
palestras,
encontros.

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

Não
participa.

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

Revistas
especializadas.

Periódicos
(revistas
diversas,
jornais

específicos).

Recursos
virtuais. Outros.

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

Questão 8 Publicação
de livros

Publicação
em

capítulos
de livros

Publicação de
artigos em

revistas
científicas e

ou
especializadas.

Apresentação
de estudos

em
Congressos,
Simpósios,

Conferências,
etc.

Realização de
pesquisa,

apresentação de
monografia(lato-

sensu).

Realização de
pesquisa,

apresentação de
dissertação(mestrado)

Realização de
pesquisa,

apresentação
de

tese(doutorado)

Publicação
de

resenhas.

Publicação
de artigos
educativos

em jornais e
informativos.

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

Questão 9
Clareza e

facilidade de
comunicação.

Desempenho
no trabalho
em equipe.

Visualização das
possibilidades de

estudos
interdisciplinares.

Aplicação do
conhecimento.

Raciocínio
Científico.

Hábitos
adequados
de leitura e

estudo.

Emprego
da

linguagem
científica.

Criticar, com
ética, o

conhecimento
estudado.

Você desenvolve, em seus alunos, as
seguintes habilidades:

Dados sobre a Instituição e a conduta acadêmica do professor

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

1 - Frequência e pontualidade em suas aulas.

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

2 - Cumprimento de suas obrigações acadêmicas (obediência aos prazos
determinados pela IES, entrega de diários, reuniões, avaliações, etc)

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

3 - Você atualiza o conteúdo da disciplina que leciona a cada
semestre?
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Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

4 - Você utiliza a biblioteca da FAPAM em sua área de saber?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

5 - Atualização da bibliografia indicada para os alunos.

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

6 - Participação em pesquisas de iniciação científica.

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim /
Não atende

/ Nunca
Não sabe Total

7 - Você dialoga com seus alunos a respeito da postura ética do futuro
profissional que ele será?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

8 - Preparo em metodologias para o ensino superior.

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

9 - Auxílio aos alunos que apresentam dificuldades na disciplina
que leciona.

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

10 - Inovações didático-pedagógicas e uso de novas tecnologias de
ensino.

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

11 - Participação em reuniões para discussão dos currículos e
programas de ensino.



71

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

12 - Você conhece o projeto pedagógico de seu curso?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

13 - Você propõe mudanças de melhoria para o projeto pedagógico
do seu curso?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

14 - Participação na orientação de atividades acadêmicas dos alunos (bancas de
TCCs, estágios, monitorias, projetos de extensão e pesquisa, orientação de
monografias).

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

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

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

16 - Incentiva os alunos à leitura dos textos clássicos da área que
você leciona?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não sabe Total

17 - Você realiza trabalhos em conjunto com professores de outras
disciplinas (interdisciplinaridade)?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

18 - Incita a criatividade e a produção acadêmica individual?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

19 - O conhecimento exigido nas avaliações é compatível com o
conteúdo ensinado?
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Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não sabe Total

20 - Sua prática docente permite que os alunos desenvolvam valores, tais
como fraternidade, solidariedade e justiça?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim /
Não atende

/ Nunca
Não sabe Total

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

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

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

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

23 - Propõe atividades que permitem a construção do
conhecimento?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

24 - Você promove, com seus alunos, atividades que envolvam o
centro de extensão?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

25 - Os alunos, em sua maioria, possuem conhecimentos básicos para
atividades acadêmicas?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não sabe Total

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

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

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

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não sabe Total

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

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

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

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

30 - Os alunos apresentam produtividade nos trabalhos em
equipe?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

31 - Os alunos fazem uso da bibliografia indicada?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

32 - Os alunos emitem sua opinião sobre o programa da
disciplina?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não sabe Total

33 - Os coordenadores discutem o projeto pedagógico dos cursos, com os
professores, semestralmente?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

34 - Os professores possuem facilidade de contato com as
coordenações?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não sabe Total

35 - Interesse dos coordenadores em propor medidas para melhorar as
condições de ensino e aprendizagem.
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Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

36 - Recepcionistas.

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

37 - Funcionários da biblioteca.

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

38 - Funcionários da secretaria.

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

39 - Departamento de Informática.

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

40 - Departamento financeiro e Pessoal.

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

41 - Almoxarifado (agendamento de recursos tecnológicos e
didáticos).

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

42 - Funcionários do CEFAPAM.

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

43 - Funcionários do NUPE.

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

44 - Funcionários do CEPE.
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Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

45 - Departamento Social.

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

46 - Funcionários do NTCC.

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

47 - Estado de conservação das instalações físicas.

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

48 - Tamanho, iluminação e conforto das salas.

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

49 - Equipamentos e funcionalidade dos laboratórios.

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

50 - Limpeza em geral da instituição.

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

51 - A instituição possui materiais didático-pedagógicos necessários
ao seu curso?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

52 - Os setores de informática e multimídia atendem às exigências
do seu curso?
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Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

53 - O acervo bibliográfico atende às necessidades de suas
disciplinas?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

54 - Os horários e calendário da biblioteca respondem às necessidades
dos professores?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim /
Não atende

/ Nunca
Não sabe Total

55 - A instituição possui recursos tecnológicos e didático-pedagógicos
para um ensino atualizado?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim /
Não atende

/ Nunca
Não sabe Total

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

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

57 - As informações do cotidiano acadêmico são repassadas em
tempo hábil?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

58 - Você considera que a IES desenvolve políticas e práticas de
inclusão social?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

59 - A instituição promove ampla divulgação das atividades culturais
que promove?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

60 - A instituição realiza parcerias com a sociedade, de forma a partilhar os
conhecimentos que produz?

Questão Ótimo / Bom / Atende Regular / Ruim / Não sabe Total
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Atende
plenamente /

Sempre

frequentemente
/ Muitas vezes

Atende
parcialmente /

Algumas
vezes

Não atende
/ Nunca

61 - A IES desenvolve projetos sociais que beneficiam a realidade
regional?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim /
Não atende

/ Nunca
Não sabe Total

62 - Este processo de autoavaliação contribui para gerar um juízo de
valor sobre a instituição?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

63 - Divulgação das atividades do Centro de Extensão.

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

64 - As atividades de extensão contribuem para o enriquecimento do
seu curso?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente /

Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas vezes

Ruim / Não
atende /
Nunca

Não sabe Total

65 - Você conhece as linhas de pesquisa oferecidas pelo seu
curso?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim /
Não atende

/ Nunca
Não sabe Total

66 - Você conhece as pesquisas desenvolvidas pela FAPAM, através do
seu Núcleo de Pesquisa?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente /
Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente /
Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não sabe Total

67 - O organograma da IES tem sido eficiente para a condução de um
qualificado cotidiano acadêmico?

Questão

Ótimo /
Atende

plenamente
/ Sempre

Bom / Atende
frequentemente
/ Muitas vezes

Regular /
Atende

parcialmente
/ Algumas

vezes

Ruim /
Não

atende /
Nunca

Não
sabe Total

68 - 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?



78


