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MANTENEDORA 
UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DA PARAÍBA – UNIPB 

 
MANTIDA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE NATAL - FACITEN 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

NOME / CóDIGO DA IES - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE NATAL – 

FACITEN 

CARACTERIZAÇÃO DE IES - INSTITUIÇÃO PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS - 

FACULDADE 

ESTADO – RIO GRANDE DO NORTE 

MUNICÍPIO - NATAL  

 

1.2 COMPOSIÇÃO DA CPA 

 

QUADRO 1 - Membros da CPA, segmentos e mandatos 

MEMBROS DA CPA SEGMENTO 
DATA DE 

DESIGNAÇÃO 

Marcio Rodrigues Ramalho 
Coordenador / 

Representante dos Docentes 
01/10/2017 

Amanda Karoline Batista de 
Lima Rodrigues  

Técnico Administrativo 01/10/2017 

Damiana Barbosa Representante dos Discente 01/10/2017 

Ana Paula Batista da Costa 
Representante da Sociedade 

Civil 
01/10/2017 

 

 

1.3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

O presente relatório refere-se à Avaliação Institucional realizada no ano de 2017 na 

Faculdade de Ciências e Tecnologia de Natal – FACITEN - por meio de sua Comissão Própria 

de Avaliação– CPA - tendo em vista o cumprimento das orientações do Ministério da 

Educação/Sistema de Avaliação do Ensino Superior – MEC/SINAES - conforme a Lei 10.861 

de 14 de Abril de 2004 e a Portaria nº 2.051 de nove de Julho de 2004. O relatório engloba 05 

(cinco) eixos: Planejamento e Avaliação Institucional, Desenvolvimento Institucional, Políticas 

Acadêmicas, Políticas de Gestão e Infraestrutura Física. 

No contexto da auto-avaliação institucional da FACITEN em 2017, a avaliação vem 

trabalhando nas 10 dimensões do SINAES e busca subsídios referentes à instituição, ao curso, 
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ao docente, ao discente, aos gestores e ao corpo técnico-administrativo. O corpo institucional 

foi avaliado no que diz respeito às condições de infra-estrutura disponibilizada para o ensino. 

Quanto ao curso, foram avaliadas a matriz curricular, a disposição das disciplinas no contexto 

do projeto político pedagógico e sua articulação com a pesquisa e a extensão. Em relação aos 

docentes, estão sendo trabalhadas variáveis como seu planejamento, atuação didática, 

atualização dos conteúdos e postura ético-profissional. Quanto aos discentes, a avaliação foi 

baseada no compromisso com as atividades de ensino realizadas pela instituição e a disposição 

e condição para a aprendizagem. Aos gestores foram elaboradas questões que envolvem a 

capacidade para administrar e tomar decisões em seus respectivos setores, bem como o 

conhecimento e a integração com os diversos segmentos da instituição. Já o corpo técnico-

administrativo foi avaliado a partir de suas peculiaridades e funções específicas e da relação 

que estabelece com as demais esferas que compõe a instituição. 

Além da observação das especificidades de cada um desses segmentos, foi considerado 

o conhecimento de aspectos gerais que norteiam a FACITEN, como: da missão institucional, 

do Projeto de Desenvolvimento Institucional – PDI, do Projeto Pedagógico Institucional – PPI e 

da responsabilidade social. Desse modo, o processo de auto-avaliação tende a se aprimorar a 

cada ciclo anual e a transformar a realidade institucional frente ao paradigma da qualidade 

acadêmica e sua ação educativa. Assim, a avaliação deve ser entendida, incorporada e 

conduzida como uma atividade de apoio e orientação às tomadas de decisões que conduzem 

ao cumprimento de sua missão institucional. 

 

2. METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO 

 

O objetivo da CPA é desenvolver o programa de auto-avaliação institucional, tornando-

o capaz de fornecer subsídios, nas dimensões acadêmicas e administrativas, para o 

autoconhecimento e aprimoramento da gestão do ensino, da extensão e da pesquisa. No 

processo de avaliação, os índices quantitativos dispostos em tabelas estatísticas são 

importantes, entretanto, é necessário entender que avaliar uma instituição é compreender 

também os seus aspectos qualitativos (missão, o clima organizacional, as relações sociais, os 

anseios, os conflitos, os princípios, as crenças e a dinâmica do trabalho) sem emitir juízos de 

valor, para que tenha a função instrumental de orientar as tomadas de decisões e 

consequentemente a melhoria da qualidade da realidade avaliada. 
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2.1. Os instrumentos 

 

Os instrumentos para coleta de dados são compostos por cinco questionários 

estruturados e distribuídos da seguinte forma: quatro questionários foram elaborados e 

aplicados para a avaliação da instituição, respondidos por discentes, docentes, gestores e 

pessoal técnico-administrativo e o quinto foi aplicado aos discentes avaliando os docentes e 

promovendo uma auto-avaliação – através dos quais eles analisam e avaliam quantitativamente 

e qualitativamente como as dez dimensões estabelecidas pelo SINAES são aplicadas e 

vivenciadas na FACITEN.  

Quanto aos questionários de avaliação geral da instituição foram considerados os 

seguintes itens: No Eixo 1 o Planejamento e Avaliação Institucional, onde foi investigada a 

Dimensão Planejamento e Avaliação; no Eixo 2 o Desenvolvimento Institucional, foram 

investigadas as Dimensões Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional e 

Responsabilidade Social da Instituição; no Eixo 3 as Políticas Acadêmicas, foram investigadas 

as Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, a Comunicação com a Sociedade e a 

Política de Atendimento aos Discentes; no Eixo 4 as Políticas de Gestão investigaram as 

Políticas de Pessoal, a Organização e Gestão da Instituição e a Sustentabilidade Financeira; 

no Eixo 5 a Infraestrutura Física. 

Diante destes itens foi adotada uma escala de classificação em que: ótimo é 

representado pelo número “4”, Bom pelo número “3”, Regular por “2”, Ruim pelo número “1” e 

Péssimo pelo número “0”. A classificação “NÃO RESPONDEU” aparece no momento da 

tabulação, se necessários, para registrar a opção de alguns entrevistados de deixarem em 

branco, conforme pode ser observado no QUADRO 2. 

 

QUADRO 2 - Escala de classificação dos questionários para docentes, discentes e corpo 

técnico-administrativo 

CLASSIFICAÇÃO EQUIVALÊNCIA 
VALORAÇÃO EM 
PORCENTAGEM 

óTIMO  4 [80 – 100] 
BOM 3 [60 – 80] 

REGULAR 2 [40 – 60] 
RUIM 1 [20 – 40] 

PÉSSIMO 0 [0 – 20] 
NÃO RESPONDEU EM BRANCO [0 – 0]  

 

Portanto, se o conceito na análise das variáveis for “ótimo” implica dizer que a média 

encontrada é igual ou maior que 80%; “bom” se encontrada em uma média entre 60% e 80%; 
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“regular” a média fica entre 40% e 60%; “ruim” está entre 20% e 40% e “péssimo” igual ou 

abaixo de 20%. Além da classificação apresentada, ainda, no momento da apuração dos dados 

coletados é inserido o item “não respondeu” por se ter alguns informantes que deixam 

alguma(s) questão(es) sem responder(em). O resultado estatístico inferido pela amostragem foi 

obtido pelo procedimento de média aritmética, em todos os aspectos analisados e as medidas 

de análise foram calculadas para os segmentos avaliados individualmente, e para um resultado 

global inferido para Instituição. 

No caso da avaliação realizada com os gestores foi utilizada uma escala de classificação 

diferenciada, sendo: “4” para Ótimo, “3” para Bom, “2” regular, “1” para Ruim e “0” para 

inexistente, como se verifica no QUADRO 3 e também tem-se a inserção do item “não 

respondeu” para que se tenha a mesma quantidade de intervalos amostrais e, além disso por 

se deixar todos os informantes livres no tocante ao preenchimento do questionário. 

 

QUADRO 3 - Escala de classificação para avaliação dos gestores 

ESCALAS DE 
CLASSIFICAÇÃO 

EQUIVALÊNCIA 
VALORAÇÃO EM 
PORCENTAGEM 

óTIMO  4 [80 – 100] 
BOM 3 [60 – 80] 

REGULAR 2 [40 – 60] 
RUIM 1 [20 – 40] 

INEXISTENTE 0 [0 – 20] 
NÃO RESPONDEU EM BRANCO [0 – 0]  

 

Neste caso, se o conceito na análise das variáveis for “ótimo” implica dizer que a média 

encontrada é igual ou maior que 80%; “bom” se encontra em uma média entre 60% a 80%; 

“regular” se a média for entre 40% e 60%; “ruim” se for abaixo de 20%, “inexistente” para o 

percentual 0%.  

 

2.2. População e amostra estudada em 2017 

 

A pesquisa foi desenvolvida entre os docentes, discentes, pessoal técnico-administrativo 

e gestores, composta pelos seguintes percentuais de população e amostra¹: 

 

a) Corpo docente: população, 22 (100%); amostra 22 (100%); 

b) Corpo discente: população, 181 (100%), amostra 165 (91%)  

c) Corpo Técnico-Administrativo: população, 4 (100%), amostra 4 (100%) 

d) Gestores: população, 2 (100%), amostra 2 (100%) 
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2.3. A coleta de dados 

 

A coleta dos dados se deu in loco em todos os setores. A aplicação dos questionários 

foi disponibilizada aos representantes de sala do dia 23 a 27/10/2017 e todos os cursos 

responderam a avaliação docente e institucional. A divulgação e estímulo para que alunos e 

professores respondessem se deu com a colaboração das coordenações, através de e-mails e 

por cartazes afixados na Instituição informando a disponibilidade de acesso aos mesmos, 

também foi enviado e-mail individual aos alunos esclarecendo a importância do processo 

avaliativo. O questionário voltado aos gestores foi respondido respeitando o horário e a 

disponibilidade dos mesmos e tabulado manualmente.  

 

2.4. O tratamento dos dados 

 

O tratamento dos dados ocorreu de 02 a 30 de novembro de 2017. O primeiro 

procedimento foi organizar os questionários por segmentos e por cursos. Em seguida iniciou-

se a tabulação dos dados da avaliação docente pelo discente e em seguida os resultados da 

avaliação da instituição. Utilizou-se das ferramentas do Excel para a apresentação dos 

resultados, que constará de tabelas, gráficos e algumas medidas de tendência central e de 

dispersão. Nos resultados são destacadas as 10 dimensões do SINAES relacionando com as 

expectativas dos docentes, discentes, gestores e o corpo técnico administrativo.  

 

2.5. Elaboração de Relatório da avaliação 

 

Após o tratamento dos dados e organização dos mesmos foi confeccionado um relatório 

geral constando, a avaliação quantitativa e qualitativa, recolhidos no processo de coleta, além, 

das atividades de extensão, pesquisa e iniciação científica desenvolvidas pelos cursos e 

informações gerais acerca da instituição. O relatório também contempla as informações 

específicas que envolvem os segmentos estudados: docentes, discentes, gestores e corpo 

técnico-administrativo. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. Avaliação do Corpo Docente 

 

A avaliação dos docentes é um componente essencial na avaliação do ensino superior,  



7 

 

uma vez que eles assumem uma posição central na estrutura acadêmica e no processo 

ensino-aprendizagem.   

A FACITEN, no ano de 2017 apresentou um total de 22 professores, distribuídos nos 

cursos de Administração e Enfermagem, posto que, dentre esse total de professores os quadros 

4, 5, 6, 7 e 8 apresentam um resumo geral sobre dados relativos à: gênero, regime de trabalho, 

total de alunos por curso e a titulação de professores da FACITEN nesse período.  

 

QUADRO 4 - GÊNERO 

DISCRIMINAÇÃO QUANT % 

FEMININO 11  50,0 

MASCULINO 11  50,0 

TOTAL 22 100 

 

QUADRO 5 - TITULAÇÃO DOS PROFESSORES EM 2017 

TITULAÇÃO 
FEMININO MASCULINO TOTAL 

Q % Q % Q % 

DOUTOR 01 4,5 02 9,0 02 9,6 

MESTRE 07 31,8 04 18,1 11 52,4 

ESPECIALISTA 03 13,6 05 22,7 08 38 

TOTAL 11 49,9 11 49,8 22 100 

 

QUADRO 6 - TOTAL DE ALUNOS POR CURSO EM 2017 

CURSO 
ALUNOS MATRICULADOS TOTAL 

Efetivos Trancados Q % 

ADMINISTRAÇÃO 35 4 39 16,5 

ENFERMAGEM 181 16 197 83,4 

TOTAL 216 20 236 100,00 

  

O processo de auto-avaliação desenvolvido pela CPA para o exercício de 2017 levou 

em consideração o total de alunos de 2017.1 e 2017.2, como base para os cálculos percentuais, 

uma vez que, é o número mais atual da instituição. Em 2017 o total de alunos participantes da 

Auto-Avaliação foi: 165, correspondendo a uma amostra de 91% de um total de 181 alunos. 
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QUADRO 07 - Funcionários Efetivos em 2017 

.ESCOLARIDADE 

Funcionários Efetivos em Regime CLT  

FEMININO 
MASCULI

NO 
TOTAL 

Q % Q % Q % 

Ensino Médio 2 50 0 0 2 50 

Superior Incompleto 0 0 0 0 0 0 

Superior  2 50 0 0 2 50 

TOTAL GERAL 4 100 0 0 4 100,00 

 

População: No quadro 07, encontra-se a distribuição da escolaridade dos funcionários, o 

número total deles na instituição de acordo com o regime de trabalho e sexualidade, e o total 

de funcionários participantes na avaliação 

Quanto a avaliação dos gestores em relação à Instituição, a população apresentada é 

de 02 pessoas, sendo que 02 responderam ao questionário e alcançamos um percentual de 

100% do total da população. 

 

3.2 Avaliação dos gestores em relação à instituição e aos cursos 

 

Observou-se que entre os gestores os itens Missão, Ensino, Responsabilidade Social, 

Políticas de pessoal de carreiras e suas condições de trabalho, Organização e gestão da 

instituição, Infra-estrutura, Planejamento e avaliação institucional, Políticas de atendimento ao 

corpo discente, Sustentabilidade financeira, foram avaliados com o conceito “ótimo”, o item 

Comunicação com a Sociedade foi avaliado por eles como aquele que necessita de uma maior 

atenção, havendo necessidade de aproveitarmos melhor os investimentos já realizados nesta 

área.  
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3.3 Avaliação do corpo docente em relação à FACITEN 

 

QUADRO 08 - Avaliação dos docentes em relação à instituição e aos cursos 

ITENS 

 
DIMENSÃO óTIMO  BOM REGULAR RUIM PÉSSIMO 

TOTA

L 

  

 
% % % % % % 

I Missão e Política 

de Gestão 
32,5 43,2 20,4 3,7 0,2 100 

II Responsabilidade 

Social 
41,9 38,2 17,1 2,8 0 100 

III Infra-Estrutura e 

Outros  
13,5 34,4 43,7 7,2 1,2 100 

IV Qualidade 

(agilidade) do 

atendimento dos 

Setores  

34,5 33,2 24,3 7,2 0,8 100 

V Coordenação de 

Curso 
51,6 33,7 12,3 2,3 0,1 100 

VI Curso 37,3 42,1 12,7 6,2 1,7 100 

VII Componente(s) 

Curricular(es)  

Ministrado(s) 

52,7 37,2 8,4 1,7 0 100 

VIII Auto-Avaliação 

Docente 
67,8 23,2 7,2 1,8 0 100 

IX Avaliação da 

Turma 
54,7 32,8 11,7 0,8 0 100 

 

O corpo docente da FACITEN é formado por 22 professores, onde todos responderam 

os questionários de avaliação, totalizando 100% da população. Dos nove itens consultados 

apresentados no QUADRO 08, os itens de maiores destaques, em relação à alternativa “Ótimo” 

foram: Auto-avaliação Docente com 67,8%, Coordenação de Curso com 51,6%, Avaliação da 
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Turma apresentou 54,7% e a Responsabilidade social com 41,9%. Em seguida, com relação a 

alternativa “bom” encontra-se Qualidade (agilidade) do atendimento dos Setores. Segundo os 

docentes a Missão e Gestão da instituição foi assim classificada, 32,5% “ótimo”, 43,2% “bom” 

e 20,4% “regular”. 

A Responsabilidade Social da Instituição, tem como objetivo analisar as ações de 

responsabilidade social da FACITEN prioritariamente em relação à sua contribuição em relação 

à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

Ação Social Programa de Valorização da Mulher denominado “Outubro Rosa”. Durante 

o mês de Outubro foram desenvolvidas diversas ações como palestras e debates sobre a 

questão da mulher e sociedade. Paralelo houve uma sensibilização para uma campanha de 

doação de produtos de higiene pessoal e beleza que foram posteriormente entregues a 

mulheres em situações de vulnerabilidade. Os produtos arrecadados foram entregues no 

evento realizado no auditório da Faculdade. 

No que tange a Política de Gestão, foram desenvolvidas nesta dimensão política de 

pessoal para aumentar o número de contratação de docentes com formação stricto sensu, a 

implantação de processo seletivo sistematizado para docentes com publicação de edital e a 

contratação de assessoria de RH para seleção de funcionários técnico administrativos. 

A ação para promover desenvolvimento na profissão docente no ensino superior na 

FACITEN foi programada e desenvolvida no evento de formação continuada dos docentes 

denominado como Encontro Acadêmico dos Docentes da FACITEN, que ocorreram, assim 

como em 2017, duas edições em 2018. O evento é composto por: palestras com profissionais 

que são estudiosos na área educacional; mesa-redonda organizada entre docentes da IES com 

o objetivo de discutir temas relevantes ao processo ensino-aprendizagem; grupos de trabalho 

com a realização de atividades voltadas ao processo educacional. 

 A infraestrutura física existente na FACITEN para atendimento do ensino, da pesquisa e 

da extensão, biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

Visando a melhoria em equipamentos foi ampliado o laboratório de informática, que em 

2017 tinha capacidade para 20 alunos. Compra de novos computadores e data shows. 

Observa-se o alto custo e o fácil acesso à equipamentos de últimas gerações. Inovações 

tecnológicas para melhorar e aperfeiçoar o ensino-aprendizagem.  

O investimento na biblioteca favoreceu a atualização das ementas, bibliografias básica 

e complementar demandaram a aquisição de novos livros para o acervo. Ainda em relação à 

biblioteca no site da biblioteca virtual foi disponibilizado mais livros atualizados para os 
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discentes. 

QUADRO 9 - Avaliação do corpo discente em relação à Instituição 

I

T

E

N

S 

DIMENSÃO 

óTIMO  BOM REGULAR RUIM PÉSSIMO TOTAL 

% % % % % % 

I Missão e 

Gestão da 

FACITEN 

33,4 24,5 22,6 15,8 3,7 100 

II Responsabilida

de social 

54,8 34,8 9,7 0,7 0 100 

III Infra-estrutura e 

outros 

38,9 34,8 25,8 0,5 0 100 

IV Qualidade 

(agilidade) do 

Atendimento 

nos Setores 

37,6 46,8 12,7 2,9 0 100 

V Coordenação 

de Curso 

52,6 34,8 10,2 2,2 0,2 100 

VI Curso 48,3 37,4 12,9 1,1 0,3 100 

VII Auto- Avaliação  37,2 33,8 27,1 1,9 0 100 

 

A Instituição possui 181 alunos efetivamente cursando, sendo que 165 destes 

responderam ao questionário, correspondendo a 91% do total da amostra. Conforme pode ser 

observado no QUADRO 9, todos os itens foram contemplados na alternativa “ótima”, mostrando 

que os alunos estão satisfeitos com a IES que fazem parte. A Infraestrutura Física, a FACITEN 

demonstro notórios avanços em relação ao ano de 2016. Destacam: a aquisição de 

equipamentos e reforma das salas de aulas, aquisição de datashow para todas as salas de 

aula, investimentos na biblioteca com aquisições de livros para os cursos de Administração e 

Enfermagem, e investimentos em acessibilidade com destaque para adaptações das rampas. 

No período do ano de 2017, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico realizou amplas 

discussões acerca do perfil dos alunos de seus cursos visando a utilização de estratégias de 

ensino voltadas para o desenvolvimento de um processo ensino aprendizagem adequado e 
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efetivo. 

3.4  Avaliação do Corpo Técnico-Administrativo em Relação à Instituição 

 

QUADRO 10 - Avaliação do corpo técnico-administrativo em relação à Instituição 

IT

E

N

S 

DIMENSÃO 

óTIMO  BOM REGULAR RUIM PÉSSIMO TOTAL 

% % % % % % 

I Missão e 

Responsabilidade Social 
72,3 27,7 0 0 0 100 

II Qualidade do 

Desempenho nos Setores 
34,6 51,8 13,6 0 0 100 

III Qualidade dos Serviços 51,7 48,3 0 0 0 100 

IV Condições de Trabalho  32,8 31,6 35,6 0 0 100 

V Auto-avaliação do 

Funcionário 
54,6 45,4 0 0 0 100 

 

A participação do corpo técnico-administrativo no processo de avaliação do período em 

análise, no período de 2017, representa um percentual de 100% do total de funcionários. Dos 

04 funcionários, 04 participaram do processo de auto-avaliação. 

Dos cinco itens avaliados pelos funcionários, o item mais contemplado na opção “ótimo” 

foi Missão e responsabilidade social, com 72,3%, seguido da qualidade dos serviços com 51,7% 

e auto-avaliação com 54,6% das respostas, demonstrando assim, a certeza que os mesmos 

desempenham o seu papel da melhor maneira. É necessário a capacitação do pessoal técnico-

administrativo nas diversas áreas do conhecimento por meio de cursos, palestras e workshops; 

 

3.5 Avaliação do Corpo Docente pelos Discentes 

 

A avaliação dos docentes é um componente essencial na avaliação do ensino superior, 

uma vez que eles assumem uma posição central na estrutura acadêmica e no processo ensino-

aprendizagem.   

A FACITEN, no período em análise, dispõe de 21 professores, distribuídos nos cursos 

de Administração e Enfermagem. 

Através da análise dos dados do QUADRO 11, constatou-se que o curso de Enfermagem 
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obteve uma maior participação, com uma representação de 36,4%. 

 

QUADRO 11 - Distribuição dos professores: participação na avaliação 

 

CURSOS 
TOTAL 

DE PROFESSORES 
PARTICIPANTES 
NA AVALIAÇÃO 

Quantitativo 
% 

Q % 

ADMINISTRAÇÃO 31,9 

22 100 ENFERMAGEM 68,1 
TOTAL 100 

 

Os dados coletados e expostos nesse relatório da Auto-Avaliação didático-pedagógica, 

feita com os discentes em relação aos docentes, foram transmitidos à coordenação de cada 

curso que por sua vez se responsabilizará pela análise detalhada dos resultados junto aos 

docentes e aos discentes. 

O corpo discente da FACITEN é representado por 181, conforme observado no 

QUADRO 9, distribuídos nos cursos de Administração e Enfermagem.  

O QUADRO 12 representa a relação do total de alunos matriculados e o total de alunos 

que participaram da avaliação, por curso. 

 

QUADRO 12 - Alunos matriculados X alunos participantes 

CURSO/TURNO 
ALUNOS 

MATRICULADOS 

% ALUNOS 

MATRICULADOS  

ALUNOS 

PARTICIPANTES 

Q % 

ADMINISTRAÇÃO  35 19,3 

165 91% ENFERMAGEM 146 80,6 

TOTAL 181 100 

 

O Quadro 12 representa o percentual da avaliação desenvolvida pelos discentes aos 

docentes por curso, considerando os seguintes aspectos: Apresentação e discussão do 

programa da disciplina; Segurança ao explicar os conteúdos; Integração entre a teoria e a 

prática em sua disciplina; Estímulo dado à leitura de livros e periódicos; Qualidade das 

atividades acadêmicas que desenvolve; Uso dos recursos didáticos (dinâmica de grupo, estudo 

de caso, pesquisa de campo, etc.); Habilidade para atrair e manter a atenção do aluno; 

criatividade nas aulas; Linguagem usada para transmitir o conhecimento; Estratégias adotadas 

para estimular a participação dos alunos nas atividades acadêmicas; Disponibilidade para tirar 
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dúvidas; Preparação das aulas; Motivação que demonstra para lecionar sua disciplina; 

Atualização quanto aos conteúdos ministrados; Comprometimento que demonstra para com o 

curso; Assiduidade; Pontualidade; Relação aluno-professor; Habilidade para resolver conflitos; 

Receptividade a sugestões e a Clareza dos critérios utilizados para avaliação dos trabalhos 

acadêmicos (provas, seminários, etc.). 

O quadro foi construído para compreendermos que os itens ótimo, bom, regular, ruim e 

péssimo quantificam os aspectos acima relacionados, tendo como resultado aqui apresentado 

a soma de todos os docentes do curso, resultando em um percentual por curso. 

 Os cursos foram classificados de acordo com o conceito ótimo em índices decrescentes 

na avaliação dos discentes aos docentes, sendo assim a classificação: Administração e 

Enfermagem, os cursos com maior percentual.  

CURSOS 
óTIMO  BOM REGULAR RUIM 

NÃO SE 

APLICA 
TOTAL 

% % % % % % 

ADMINISTRAÇAO 56,0 29,5 13,2 1,3 0 100 

ENFERMAGEM 52,3 34,8 7,5 5,4 0 100 

 

3.6 Síntese de Resultado por Eixo 

 

EIXO 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

 

DIMENSÃO 8 – O Planejamento e a Avaliação  

AÇÕES PROGRAMADAS 
 

Adotar novas estratégias para sensibilização para a garantia da progressiva ampliação da 
participação dos alunos nos projetos da Faculdade. A contratação de uma psicóloga, pode 
permitir um maior apoio psicopedagógico aos alunos e professores. 
 
AÇÕES REALIZADAS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Ação 1: 
Maior organização dos 
trabalhos da CPA, 
produção da auto-
avaliação em período 
estabelecido em 
calendário acadêmico. 
 
Aplicação do 
questionário de 
avaliação institucional 

Mais eficiência 
durante o processo 
de auto-avaliação 
desenvolvido pela 
CPA; 
Cumprimento de 
exigências 
normativas quanto 
as datas de entrega 
dos Questionários ; 
 

Pouco 
conhecimento do 
processo de 
planejamento da 
IES. 

 
Possibilidade de 
mensurar as ameaças 
e pontos fracos. 
 
Existem ações 
acadêmico-
administrativas em 
função dos resultados 
da autoavaliação. São 
práticas em 
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em parceria com os 
colaboradores; 
 
Ação 2: 
Articulação entre os 
resultados das 
avaliações externas e 
os da autoavaliação; 

 consolidação e 
institucionalização 
consolidadas e 
institucionalizadas.  
institucional; 
 
 

COMENTÁRIOS E AÇÕES CORRETIVAS 
A CPA programou ampliar divulgação do processo de planejamento da IES através de mídias 
digitais e dos murais e a realização de reuniões específicas com os diferentes segmentos da 
IES. 

 

 

EIXO 2: Desenvolvimento Institucional 

  

DIMENSÃO 1 – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

AÇÕES PROGRAMADAS 
Realizar reuniões periódicas da CPA e a coordenação da CPA, para analisar os documentos 
e colher informações que comprovem o desenvolvimento das metas definidas no PDI. 

AÇÕES 
REALIZADAS 

RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Ação 01 
Foram realizadas 
reuniões periódicas da 
CPA e a coordenação 
da CPA 

A CPA observou 
que as reuniões 
colegiadas são 
instâncias de 
grande 
relevância para o 
debate e 
definição de 
ajustes nos 
processos pois 
sua 
representatividad
e assegura um 
olhar abrangente 
com proposição 
de estratégias 
efetivas. 

Alguns 
professores 
desconheciam o 
PDI.   

A utilização do PDI tem sido 
utilizada para a elaboração 
dos programas e projetos 
institucionais. 
Destaque deve ser dado ao 
empenho dos professores 
em participarem das 
discursões da atualização 
do PPC. 
 

COMENTÁRIOS E AÇÕES CORRETIVAS 
 
A CPA recomenda ampliar o calendário de reuniões colegiadas. 
Promoção de seminários para apresentação e discussão com a comunidade acadêmica dos 
projetos institucionais. 
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DIMENSÃO 3 – A Responsabilidade Social da Instituição 

AÇÕES PROGRAMADAS 
1. Maior envolvimento de professores e alunos em projetos de empreendedorismo social A 
2. A CPA procurar monitorar, através dos dados disponibilizados pela gestão financeira da 
IES e o acompanhamento do perfil de seus estudantes, a extensão das políticas de acesso, 
bolsas e financiamento mantidas pela Instituição, observando progressiva ampliação.  
3. A IES conta em seu calendário acadêmico com eventos que compõe as semanas 
integrativas que visam discutir no ambiente acadêmico o exercício da cidadania. 
 
AÇÕES REALIZADAS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Ação 1 
Outubro Rosa; 
Novembro Azul;  

 
Atendimento e 
conscientização da 
comunidade 
acadêmica e não 
acadêmica sobre 
questões de 
relevância social 
(como por exemplo  
o câncer) 
estimando-se que 
mais de 300 
pessoas 
participaram da 
atividade  os 
eventos 
promovidos pelo 
curso de  
Administração, 
Enfermagem. 

 
Espaço físico 
inadequado para 
demandas de 
demandada 
eventos 

 

Maior visibilidade e 

credibilidade da IES 

pela sociedade através 

das ações de 

Responsabilidade 

Social oferecidas pelos 

cursos. 

 

COMENTÁRIOS E AÇÕES CORRETIVAS 
Ampliar progressivamente a oferta de programas de incentivos e ampliar a divulgação desses 
programas; promover maior inclusão social e integração acadêmica; manter em sei 
calendário espaços para a discussão entre alunos, professores e funcionários sobre 
sustentabilidade ambiental e responsabilidade social 

 

 

EIXO 3: Políticas Acadêmicas 

  

DIMENSÃO 2 – A Política para o Ensino, Pesquisa, Extensão 

AÇÕES PROGRAMADAS 
1. Os núcleos docentes estruturantes dos 2 cursos de graduação juntamente com seus 
respectivos colegiados e com o Núcleo de Apoio Psicopedagógico realizaram amplas 
discussões acerca do perfil dos alunos de seus cursos visando a utilização de estratégias 
de ensino voltadas para o desenvolvimento de um processo ensino aprendizagem 
adequado e efetivo.  
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2. A biblioteca pode ser um grande incentivador da leitura e investigação cientifica tendo-
se observado ampliação dos empréstimos e busca pela orientação de normalização dos 
trabalhos acadêmicos. 

AÇÕES 
REALIZADAS 

RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Ação 01: 
 
Incentivo a 
qualificação 
continuada do corpo 
docente com 
encontros de 
aprimoramento 
pedagógico. 

Ingresso dos 
docentes em curso de 
mestrados e 
doutorado; 
Promoção 
treinamentos e 
atualização 
pedagógicas aos 
docentes. 

Ainda não foi 
atingida a meta 
desejada em 
relação a maior  
participação dos 
docentes nos 
eventos de 
formação 
continuada. 
 
 

Estruturação de uma 
política Docente de 
formação continuada 
e incentivo através do 
plano de carreira; 
 
Continuar 
incentivando a aos 
índices de titulação 
docente. 
 

Ação 02 
Desenvolvimento de 
atividades e eventos 
visando fortalecer as 
atividades de ensino 
e pesquisa e 
extensão. 

Elaboração do evento 
de extensão  Colóquio 
de Administração 
concomitante com a 
semana do 
administrador; 
Promoção do evento 
de extensão Colóquio 
de Enfermagem.  
 
 

 
Diversidade de 
eventos na 
instituição e 
incentivo a 
comunidade 
cientifica externa e a 
comunidade no 
geral a participarem 
continuidade a 
promoção de 
eventos de pesquisa 
e extensão pela 
instituição 
 

 
Aumento o número de 
participação e 
integração entre 
docentes e discentes 
e comunidade no 
geral.  
Incentivo a 
elaboração de 
trabalhos científicos.  

Ação 03 
Reestruturação da 
pauta eletrônica 
para atender as 
necessidades 
acadêmicas. 

 
Integração entre o 
sistema acadêmico 
Unicollege e a página 
oficial de internet para 
gerenciamento das 
atividades docentes  
Disponibilidade do 
sistema para os 
discentes através do 
site oficial da 
instituição.  

 
O sistema ainda 
encontra-se em fase 
de implantação, com 
alguns problemas 
técnicos ainda foram 
detectados  

 
Discentes, docentes e 
colaboradores com 
acesso a informação 
em tempo real da sua 
situação acadêmica. 

Ação 04 
Estruturação do 
Projeto 
Interdisciplinar: 
Seminário 
Integrador como 
espaço de 

Foram intensificadas 
atividades de ensino 
para capacitar os 
alunos a produção 
científica. 

 
A produção 
científica ainda não 
está atingindo o 
nível desejado. 

 
Mesmo ainda não 
atingindo o nível 
desejado, artigos 
relevantes, nas 
diversas áreas de 
conhecimento foram 
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aprendizagem e 
produção de artigos 
científicos. 

publicados, 
principalmente 
envolvendo Docentes 
e Discentes. 

COMENTÁRIOS E AÇÕES CORRETIVAS 
As ações de desenvolvimento levaram em consideração o tripé ensino, pesquisa e extensão. 
A produção científica ainda não atinge níveis desejados, no entanto, o corpo docente tem 
estimulado a promoção dos eventos acadêmicos de natureza científica, para estimular a 
produção científica.  
 

 

DIMENSÃO 4 – A Comunicação e o Envolvimento com a Comunidade 

AÇÕES PROGRAMADAS  
1. Potencializar e otimizar os meios de comunicação utilizados para promoção da 

imagem institucional nas campanhas de vestibular, bem como nos demais períodos 
do ano; 

     2. Criar grupos de comunicação on line – por email e por whatsapp garantindo divulgação 
de todas as informações entre os diferentes setores da IES  
AÇÕES REALIZADAS  RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Ação 01: 
Campanha do 
Vestibular 2017 
 
 

 
Procura pelos 
cursos da IES e no 
vestibular, levando 
a um aumento 
proporcional a 
quantidade de 
alunos 
matriculados por 
semestre. 
 

 
O público-alvo 
pode ainda ser 
ampliado, por meio 
de ações de 
marketing bastante 
diversificadas e de 
forma continua 
durante todo o 
ano. 
O número de 
alunos captados 
não correspondeu 
ao previsto. 

 
Quanto maior forem as 
ações desenvolvidas 
durante todo o ano  
com foco nas 
localidades da 
microrregião 
Institucional, sob 
influência da FACITEN, 
maior sua área de 
atuação e 
consequentemente 
captação de novos 
alunos. 
 

Ação 02 
Atualização dos meios 
de comunicação 
(Eletrônicos); 
 

 
Atualização 
continua por parte 
da instituição por 
parte das mídias 
sociais e pagina 
oficial de site da 
instituição 

 
Os meios de 
comunicação ainda 
não estão sendo 
tratados da  
desejada.  

 
Melhoria na 
comunicação interna e 
externa; 

COMENTÁRIOS E AÇÕES CORRETIVAS 
 
Investimento programado em ações frequentes de Marketing. Medir cada vez mais esforços 
para atingir todas as metas e ações planejadas para as Campanhas de Vestibular na busca 
da perfeita comunicação, levando a superação das metas planejadas. Minimizar os ruídos de 
comunicação para a manutenção de comunicação eficaz, criativa, atrativa, dinâmica e com 
conteúdos que demonstrem a qualidade esperada. Dar continuidade as Parcerias existentes 
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e na medida do possível ampliá-las. Ampliação dos canais de divulgação da IES nas mídias 
sociais para atrair maior público para os eventos técnicos e científicos da IES 
 

 

DIMENSÃO 9 – As Políticas de Atendimento ao Corpo Discente  

AÇÕES PROGRAMADAS 
1. Fortalecer os programas de apoio ao discente. 
2. A IES estabelecer órgãos distintos para o tratamento dos trâmites documentais (Secretaria 
de Registro Acadêmico) e das questões concernentes ao acompanhamento 
didáticopedagógico (Núcleo de Apoio Pedagógico).  
AÇÕES REALIZADAS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Ação 1: 
Oferecer outros canais 
de acesso a ouvidoria 
da FACITEN. 
Promover reuniões 
com os representantes 
de turma 
Encaminhamento das 
solicitações discentes a 
Diretoria Geral, como 
também mediações 
para resolução de 
situações de interesse 
particular do aluno. 

Foram oferecidas 
outros canais de 
acesso para 
identificar ainda 
mais as 
fragilidades 
organizacionais e 
oferecer aos 
discentes, criando 
assim, um meio de 
contribuição para o 
desenvolvimento 
da FACITEN. 
 

Necessidade de 
fomento para dar  
continuidade as 
ações. 
 

Canal eficiente de 
comunicação e de 
proximidade, atuando 
principalmente com os 
discentes. 
 
 

Ação 2: 
O NAP para 
atendimento aos 
alunos que tiverem 
dificuldades de 
aprendizagem. 

O NAP tem se 
destacado nos 
processos de 
acompanhamento 
e da relação entre 
professor, alunos e 
coordenação o que 
tem garantido 
fortalecimento do 
processo ensino 
aprendizagem 

Pouca valorização 
do aluno pelo 
Programa de 
Nivelamento 

O NAP tem excelentes 
resultados na interação 
aluno e professores, do 
qual está ajudando no 
processo de ensino e 
aprendizagem. 

COMENTÁRIOS E AÇÕES CORRETIVAS 
 
 
1.Intensificar as ações programadas. 
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EIXO 4: Políticas de Gestão 

 

DIMENSÃO 5 – As Políticas de Pessoal 

AÇÕES PROGRAMADAS 
    1. Fortalecer o processo de contratação através de seletivos rigoroso, com critérios que 
atendam a necessidade de garantir qualificação adequada de docentes e funcionários.  
AÇÕES REALIZADAS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Ação 1 
Efetivar o Plano de 
Capacitação 
desenvolvido para 
todos os colaboradores. 

Aumento da 
capacidade técnica 
de cada 
colaborador, 
diminuição do 
desperdício de 
tempo com o 
retrabalho, 
melhoria dos os 
resultados 
organizacionais, 
aumento da 
motivação e auto- 
estima de todos os 
envolvidos no 
processo. 

Ainda não foi 
possível a adesão 
de todos os 
colaboradores 
pertencentes a 
IES.  

Equipe capacitada e 
qualificada 
proporcionará a IES 
melhoria do clima 
organizacional, maior 
nível de 
relacionamento inter-
pessoal, aumento de 
produtividade e 
consequentemente a 
excelência nos serviços 
educacionais 
prestados.  
 
 

COMENTÁRIOS E AÇÕES CORRETIVAS 
Através do Processo de implementação do Plano de Capacitação para todos os 
colaboradores da IES, muitos dos problemas de comunicação, principalmente interna tendem 
a minimizar, e assim tanto a IES quanto os colaboradores terão ganhos substanciais, levando 
a tornar os colaboradores eficientes. 

 

DIMENSÃO 6 – A Organização e Gestão da Instituição  

AÇÕES PROGRAMADAS 
 
1. Maior rigorosidade na aplicação do regimento interno. 
 

AÇÕES REALIZADAS RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Ação 1 
Garantir aplicabilidade 
do Regimento Interno; 

Continuidade no 
atendimento da 
legislação vigente; 
Divulgação entre 
docentes e 
comunidade 
acadêmica do 
regimento interno. 
 

Permanente 
necessidade de 
divulgação das 
disposições do 
Regimento Interno; 

 
Definição clara de 
todos os 
procedimentos para o 
público interno da IES 
para uniformização de 
procedimentos.  

COMENTÁRIOS E AÇÕES CORRETIVAS 
A divulgação continua do regimento interno trará uma conscientização e fluidez por todos na 
IES. 
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DIMENSÃO 10 – A Sustentabilidade Financeira  

AÇÕES PROGRAMADAS 
 
1. Controle da inadimplência 
2. Manter os pagamentos dos salários em dia do corpo técnico administrativo e 
professores  
 
 

AÇÕES REALIZADAS RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Implementar 
estratégias para reduzir 
a inadimplência 

Inadimplência em 
níveis altamente 
satisfatórios 

 Implantação de 
boletos bancários 
para pagamento  

Sistema de boletos 
bancários em 
implantação. 
 

Não ter pressão 
excessiva sobre a 
Mantida que 
comprometam os 
processos acadêmicos. 

Manutenção dos 
investimentos na 
IES 

Maior agilidade nos 
investimentos de 
melhoria na IES. 

A estabilidade 
financeira da IES sem 
pressão excessiva 
sobre a Mantida que 
comprometam os 
processos acadêmicos. 

COMENTÁRIOS E AÇÕES CORRETIVAS 
Dar continuidade às ações, mecanismos e estratégias que impeçam de maneira mais 
eficiente o aumento da inadimplência e criação de novas políticas que gerem novas receitas. 
ampliar número de alunos e divulgação mais efetiva de suas ações de melhoria. 
 

 

 

EIXO 5: Infraestrutura Física 

 

DIMENSÃO 7 – A Infra-Estrutura Física  

AÇÕES PROGRAMADAS 
1. Ampliação e melhorias das instalações prediais 

AÇÕES REALIZADAS RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Ação 1: 
Constante reforma e 
melhorias de salas de 
aula ; 
 
Ampliação dos setores 
administrativos. 
 
Aquisição de novos 
equipamentos para 
maior apoio as 
atividades acadêmicas 
e práticas  

Maior satisfação 
dos alunos e 
melhor adequação 
às ações 
planejadas no PDI. 
 
Melhorias no 
laboratório de 
informática 
 
Possibilidade de 
mais conforto 
funcional e 
adequação às 
necessidades de 

Necessidade da 
permanente 
revisão e 
adequação da 
infra-estrutura da 
Instituição e dos 
recursos 
disponibilizados. 

Maior satisfação dos 
alunos, por poderem 
estudar em uma 
instituição que além de 
qualitativa, disponibiliza 
estrutura física em 
pontos centrais, uma 
vez que a maioria deles 
trabalha o dia todo em 
empresas e instituições 
próximas ao centro, o 
que possibilita 
chegarem nos horários 
das aulas e maior 
segurança. 
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funcionamento e 
espaço para 
recebimento das 
demandas geradas  

 
 

COMENTÁRIOS E AÇÕES CORRETIVAS 
 
Equipar as salas de aula com recursos tecnológicos  
Ampliar o acervo bibliográfico, com especificidade em componentes de formação profissional. 

 

 

4. CRONOGRAMA 

 

     Tabela 1: Divisão dos eixos para desenvolvimento da autoavaliação da CPA-FACITEN 

ANO 1 – 2015 
Eixo Dimensão SINAES 

Eixo 4: Políticas de Gestão Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

ANO 2 – 2016 
Eixo Dimensão SINAES 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a 
Extensão 
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

ANO 3 – 2017 
Eixo Dimensão SINAES 

Eixo 1: Planejamento e 
Avaliação 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Eixo 2: Desenvolvimento 
Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento 
Institucional 
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Eixo 5: Infraestrutura Física Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

       Tabela – 2: Cronograma da autoavaliação da CPA-FACITEN 

2015 

Março Planejamento e realização da sensibilização para apresentação da CPA, 
do SINAES e do Projeto de Avaliação. 

Abril/Maio Preparação do instrumento de coleta de dados (avaliação – docentes e 
discentes). 

Maio Realização de seminário para apresentação do instrumento de coleta de 
dados (avaliação docentes e discentes – 1º semestre). 

Maio Disponibilização online do instrumento de coleta de dados (avaliação 
docentes e discentes – 1º semestre). 

Junho Coleta de dados (avaliação docentes e discentes – 1º semestre). 

Junho/Julho Levantamento e análise de dados (avaliação docentes e discentes – 1º 
semestre). 

Agosto Apresentação dos resultados da avaliação do 1º semestre. 

Agosto/Setembro Preparação do instrumento de coleta de dados (avaliação do Eixo 4 – 2º 
semestre). 

Outubro Disponibilização online do instrumento de coleta de dados. (avaliação do 
Eixo 4 – 2º semestre). 
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Novembro Levantamento e análise de dados (avaliação do Eixo 4 – 2º semestre). 
Dezembro Elaboração do relatório parcial e plano anual de ações. 

Dezembro Realização de seminário para apresentação e discussão do relatório de 
autoavaliação da FACITEN 2015. 

2016 

Março Planejamento e realização da sensibilização para apresentação da CPA, 
do SINAES e do Projeto de Avaliação. 

Abril/Maio Preparação do instrumento de coleta de dados (avaliação – docentes e 
discentes). 

Maio Realização de seminário para apresentação do instrumento de coleta de 
dados (avaliação docentes e discentes – 1º semestre). 

Maio Disponibilização online do instrumento de coleta de dados (avaliação 
docentes e discentes – 1º semestre). 

Junho Coleta de dados (avaliação docentes e discentes – 1º semestre). 

Junho/Julho Levantamento e análise de dados (avaliação docentes e discentes – 1º 
semestre). 

Agosto Apresentação dos resultados da avaliação do 1º semestre. 

Agosto/Setembro Preparação do instrumento de coleta de dados (avaliação do Eixo 3 – 2º 
semestre). 

Outubro Disponibilização online do instrumento de coleta de dados. (avaliação do 
Eixo 3 – 2º semestre). 

Novembro Levantamento e análise de dados (avaliação do Eixo 3 – 2º semestre). 
Dezembro Elaboração do relatório parcial e plano anual de ações. 

Dezembro Realização de seminário para apresentação e discussão do relatório de 
autoavaliação da FACITEN 2016. 

2017 

Março Planejamento e realização da sensibilização para apresentação da CPA, 
do SINAES e do Projeto de Avaliação. 

Abril/Maio Preparação do instrumento de coleta de dados (avaliação – docentes e 
discentes). 

Maio Realização de seminário para apresentação do instrumento de coleta de 
dados (avaliação docentes e discentes – 1º semestre). 

Maio Disponibilização online do instrumento de coleta de dados (avaliação 
docentes e discentes – 1º semestre). 

Junho Coleta de dados (avaliação docentes e discentes – 1º semestre). 

Junho/Julho Levantamento e análise de dados (avaliação docentes e discentes – 1º 
semestre). 

Agosto Apresentação dos resultados da avaliação do 1º semestre. 

Agosto/Setembro Preparação do instrumento de coleta de dados (avaliação dos Eixo 1, 2 
e 5 – 2º semestre). 

Outubro Disponibilização online do instrumento de coleta de dados. (avaliação 
dos Eixos 1, 2 e 5 – 2º semestre). 

Novembro Levantamento e análise de dados (avaliação dos Eixos 1, 2 e 5 – 2º 
semestre). 

Dezembro Elaboração do relatório parcial e plano anual de ações. 

Dezembro Realização de seminário para apresentação e discussão do relatório de 
autoavaliação da FACITEN 2017. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

A avaliação institucional é indispensável para que a Instituição possa buscar soluções 
para neutralizar as fragilidades e potencializar aquilo que tem de melhor, além de ser um 
compromisso de cada membro da comunidade acadêmica.  

Sob tais perspectivas, este relatório apresenta um resumo dos resultados desse 
processo avaliativo, servindo de base para que haja uma ampla apreciação e discussão.  

Por ser o processo de auto-avaliação uma atividade de caráter sistemático e contínuo, 
as alterações realizadas no Plano de Desenvolvimento Institucional promoveu uma nova 
realidade da organização e aos anseios da comunidade acadêmica. 

De posse dos resultados da auto-avaliação, a FACITEN, poderá, através de seus 
Gestores, avançar ainda mais em suas ações administrativas e, através de seu corpo Docente, 
propor políticas pedagógicas que contribuam para a melhoria do ensino, pesquisa e extensão. 

Quanto ao PDI, será necessário uma revisão dos pontos que foram avaliados como 
FRAGILIDADES e adequá-los ás necessidades Institucionais e pedagógicas, enfatizando e 
fazendo-se ressaltar as POTENCIALIDADES, apresentadas de forma resumida logo abaixo: 

 
POTENCIALIDADES 

 
a) Docentes capacitados e comprometidos satisfatoriamente; 
b) Os componentes curriculares estão em consonância com a carreira profissional; 
c) Ensino de qualidade; 
d) Domínio do assunto pelos docentes; 
e) Sugestões de leitura pelos docentes; 
f) Credibilidade da instituição junto à sociedade; 
g) Biblioteca com acervo que atende às necessidades dos cursos; 
h) Investimento da IES na captação de colaborares qualificados nos diversos setores da 

organização; 
i) Assiduidade e responsabilidade por parte dos docentes; 
j) Cursos que permitem a formação adequada para o mercado de trabalho. 

 
 

FRAGILIDADES 
 

a. Pontualidade, carga horária (nem sempre os alunos cumprem);  
b. Melhoria da comunicação interna entre Departamentos, setores, docentes e discentes; 
c. Melhoria da comunicação externa ; 

 
Diante de tal situação, apresentam-se as ações que estão sendo desenvolvidas pela 

FACITEN, como forma de minimizar as fragilidades. 
 
 

6. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE  

 

GRADUAÇÃO 
 

a. Incentivar as atividades de Monitoria nos cursos de Graduação; 
b. Avaliação e ajustes das matrizes curriculares dos cursos de Administração e 
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Enfermagem; 
c. Realização de novos convênios com empresas para realização de estágio nos cursos 

de Administração e Enfermagem; 
d. Mostra de trabalhos acadêmicos nos cursos de Administração e Enfermagem; 
e. Reestruturar o Projeto da Empresa Júnior envolvendo os cursos de Administração; 

 

PESQUISA 
 

a. Funcionamento do Núcleo de Pesquisa e Extensão da FACITEN - sob a coordenação 
da Professor Ms. Thiago Marcson de Lima com foco na interdisciplinaridade e 
multidisciplinaridade. 

 

CORPO DOCENTE 
 

a. Reuniões mensais entre coordenação e professores em todos os cursos de graduação; 
b. Encontro Pedagógico com os docentes todo início de semestre; 
c. Apresentação e discussão com os docentes sobre os resultados gerais da auto-

avaliação. 
 

BIBLIOTECA 
 

a. Aquisição e redimensionamento do acervo da biblioteca central, levando-se em 
consideração o número atual de alunos;  

b. Aquisição de novos equipamentos tecnológicos para maior apoio as atividades de 
estudo e pesquisa, levando-se em consideração o número atual de alunos. 
 

COMUNICAÇÃO 
 

a. Realização de oficinas, palestras, reuniões departamentais e setoriais para minimizar o 
ruído na comunicação interna primando assim com a qualidade dos serviços 
educacionais prestados.  
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Natal – RN, 12 de março de 2018. 

 

                                                          Assinaturas: 
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