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APRESENTAÇÃO 

 

 O presente relatório tem a finalidade de apresentar à Sociedade Educacional e 

Cultural de Sabará – SOECS, à Diretoria da Faculdade de Sabará, bem como à toda 

Comunidade Acadêmica e local, os resultados das atividades de autoavaliação 

institucional desenvolvidas pela Comissão Permanente de Avaliação referente ao 

exercício de 2017. 

 

 Atendendo às disposições da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065/2014 

que estabeleceu o Roteiro para Relatório de Autoavaliação Institucional, está estruturado 

em seis partes que apresentam o seguinte conteúdo: 

1 - INTRODUÇÃO – informa os dados da Instituição de Ensino a que se refere, a 

composição da CPA, o planejamento estratégico do processo de avaliação utilizado, 

assim como descreve a contextualização do assunto objeto do Relatório, sua abrangência 

e objetivos. 

 

2 – METODOLOGIA DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EM 2017 – descreve 

os fundamentos metodológicos que fundamentam o sistema de autoavaliação 

institucional em uso pela IES e registra os procedimentos adotados para a aplicação dos 

instrumentos de coleta de dados (questionários em papel para os públicos: CTA e MSCO 

e registros via internet para os públicos: CDO e CDI), composição das amostragens e 

analisa as características amostrais de cada público pesquisado. 

 

3 - DESENVOLVIMENTO – apresenta e analisa os dados quantitativos das dimensões 

(variáveis) pesquisadas junto aos públicos avaliadores; analisa seus resultados 

quantitativos com o uso dos índices previstos no sistema adotado pela Faculdade de 

Sabará, agrupados pelos cinco conjuntos - eixo/dimensão - exigidos na NT/INEP- 065, 

buscando identificar as características de desenvolvimento institucional da Faculdade de 

Sabará. 

 

4 – ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES – aponta as principais tendências dos 

resultados consolidados objetos de estudo neste exercício buscando identificar 

potencialidades e fragilidades organizacionais e acadêmicas.  

 

5 – CONSTATAÇÕES GERAIS – Explicita ao leitor as características qualitativas que 

se desvelam por meio do exame dos dados quantitativos buscando o que de mais 

significativo ocorreu nas avaliações dos diversos públicos pesquisados com relação às 

mesmas dimensões buscando identificar os indicadores em que se baseiam as diferenças 

destes resultados. 

 

6 – AÇÕES PROPOSTAS PELA CPA – aponta o conjunto de ações necessárias para 

obtenção de melhoria contínua dos produtos e serviços ofertados pela Faculdade de 

Sabará à comunidade em que está inserida. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

  A Faculdade de Sabará está sediada na região metropolitana de Belo 

Horizonte, capital de Minas Gerais, na cidade histórica de Sabará, uma das principais 

“Vilas do Ouro” do Brasil Colonial do Século XVIII que junto ao pioneirismo dos 

bandeirantes trouxe processos de aculturamento e disseminação de novos conhecimentos, 

tendo vivido ao longo da sua história períodos áureos de educação e cultura. 

 Sabará sempre contou com eméritos educadores, inicialmente no estilo 

mestre-escola e posteriormente com a formalização e normalização legal do ensino 

voltou-se mais detidamente ao ensino fundamental. 

 

 A partir de 1995 um grupo de ilustres sabarenses liderados pelo então 

acadêmico de Administração e Direito, Marcelino Maia de Lima Guerra, identificou a 

necessidade de se oferecer aos cidadãos sabarenses condições mais acessíveis a uma 

educação superior de qualidade, sendo então criada a SOECS – Sociedade Educacional e 

Cultural de Sabará – entidade sem fins lucrativos com objetivo principal de implantar o 

“Projeto Universidade de Sabará”. 

 

  Já no ano de 1998 a SOECS inaugurou a Faculdade de Sabará, iniciando 

as atividades do Curso de Administração, autorizado pela Portaria MEC 897 de 

13/08/1998. Em 1999 obteve autorização para implementação do Curso de Letras, ora 

suspenso em decorrência de cíclica redução de demanda pela sociedade. 

  

 Atualmente exerce sua missão acadêmica nas áreas de Ciências Sociais 

Aplicadas, ofertando os Cursos de graduação em Administração e Direito. 

 

 A partir da criação do sistema SINAES em 2004, instituiu sua Comissão 

Permanente de Avaliação que implementou um sistema próprio de autoavaliação 

institucional que além de submeter à avaliação dos atores acadêmicos as dez dimensões 

estipuladas na legislação agregou a oportunidade de autoavaliação dos integrantes dos 

Corpos Docente, Discente e Técnico-Administrativo, objetivando obter um diagnóstico 

continuado das potencialidades e fragilidades institucionais da Faculdade de Sabará. 

 

 A CPA desde 2005 realiza no último trimestre de cada exercício letivo o 

trabalho de coletar as opiniões dos integrantes do Corpo Docente, Corpo Discente, Corpo 

Técnico-administrativo e de representantes da sociedade civil organizada na qual está 

inserida, por meio das quais obtém os dados que lhes permitem obter uma avaliação 

continuada do seu desenvolvimento institucional. 

 

  Esta iniciativa foi orientada pela Comissão Permanente de Avaliação 

integrada pelos seguintes membros: 

  

Presidente: 

Professor Mestre Ari Ferreira Drumond 

Coordenador de Estágio 

 

 

Membros representantes do Corpo Docente: 

Professora Mestre Cleuza Maria Cotta 

Coordenadora do Curso de Administração 
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Professora Mestre Cláudia Leite Leonel 

Coordenadora do Curso de Direito 

 

Membros representantes do Corpo Discente: 

Ana Maria Guerra Machado 

Acadêmica do Curso de Direito 

Andréa Narcisa de Moraes 

Acadêmica do Curso de Direito 

 

Membros representantes do Corpo Técnico-Administrativo 

Rogério Visacro 

Diretor Executivo Vespertino 

Eva da Conceição Silva Alves 

Coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas 

 

Membros representantes da Sociedade Civil Organizada 

Carlos Roberto do Couto Perácio 

Osvaldo Lelis 

 

 

  A logística de trabalho de campo para levantamento das opiniões dos 

públicos consultados ficou a cargo do Sr. Rogério Visacro, membro dos representantes 

do CTA na Comissão contando com a colaboração dos demais coordenadores e 

professores no processo de aplicação dos questionários aos discentes dos cursos de 

Administração e Direito, assim como das áreas de Recursos Humanos e Secretaria para 

coleta das opiniões dos membros do Corpo Técnico-Administrativo e do Corpo Docente 

e de um representante do Corpo Discente para contato e coleta das opiniões dos 

integrantes da comunidade na qual a Faculdade de Sabará encontra-se inserida. 

 

  Em seguida os dados coletados foram encaminhados à presidência da CPA 

para o tratamento estatístico dos dados e coordenação dos processos de análise, discussão 

e avaliação dos resultados e emissão do presente relatório cujo principal objetivo é a busca 

de melhoria contínua dos processos de ensino-aprendizagem dos cursos de graduação 

oferecidos e do gerenciamento institucional da Faculdade de Sabará. 

  

 

2 – METODOLOGIA DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EM 2017. 

 

  Na segunda quinzena de novembro de 2017 procedeu-se a mais uma 

edição da Auto avaliação Institucional da Faculdade de Sabará, obedecidas as diretrizes 

metodológicas em uso deste a sua implantação no exercício de 2005.  

 

Os públicos: Corpo Técnico-Administrativo e Membros da Sociedade Civil Organizada 

foram consultados por meio de questionários em papel, enquanto que os públicos: Corpo 

Docente e Corpo Discente foram consultados via internet, utilizando-se dos recursos de 

tecnologia da informação disponíveis e em aperfeiçoamento conforme proposição da 

CPA e acordado com a direção da Faculdade de Sabará, integrando o registro das 

respostas ao sistema-aula. 
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Infelizmente, aconteceram diversas intercorrências negativas que dificultaram o completo 

êxito deste empreendimento resultando em retrabalhos, dificuldades operacionais e por 

via de consequência adiamentos na sua consecução. 

 

Estas dificuldades culminaram com acidente atmosférico (queda de raios) que resultou 

em perdas significativas nos recursos de informática instalados no nosso campus, quanto 

à sua intensidade e extensão nos equipamentos, back-up, sistemas e aplicativos. 

 

Diante disto, a CPA decidiu realizar a consulta aos alunos que tiveram dificuldades on-

line, utilizando-se de questionários em papel, convidando os mesmos para que 

registrassem sua opinião por escrito, em sala de aula. 

 

Visando a consistência interna do processo avaliativo os procedimentos adotados para a 

coleta de dados juntos aos públicos pesquisados em 2017 obedeceram à metodologia 

utilizada nos exercícios anteriores, ou seja: 

 

• adotou-se uma amostragem censitária dos integrantes dos corpos docente, 

discente e técnico-administrativo, sendo preservado o anonimato de cada 

respondente. 

• para os membros da sociedade civil organizada foi adotada uma amostragem por 

acessibilidade, com a resposta assistida por um dos membros da CPA de um 

volume equilibrado de questionários dirigidos a elementos do Setor Público, 

englobando representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, assim 

como representantes do Setor Privado, englobando os setores da indústria, 

comércio e serviços e representantes de ONGs atuantes na comunidade sabarense. 

 

  

 Esta aplicação foi pautada pelo princípio de participação voluntária e 

precedida de comunicação pelos meios usuais de divulgação da comunidade acadêmica. 

 

  

 A população consultada totalizou 702 elementos enquanto que a amostragem 

global foi de 421 de questionários efetivamente respondidos e considerados válidos, 

representando 60 % de retorno efetivo em 2017. 

 

 

Públicos pesquisados População Amostragem % D/R 

Docentes 63 45 71% 

Discentes 591 342 58% 

Técnico-administrativo 27 13 48% 

Sociedade Civil Organizada 21 21 100% 

Total 702 421 60% 

 

 

 Apresentamos a seguir a caracterização amostral dos públicos 

pesquisados: 
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2.1 – CARACTERIZAÇÃO AMOSTRAL DOS PÚBLICOS PESQUISADOS   

 

CORPO DOCENTE 

 

Total de respondentes em 2017: 45 

Características da Amostra: Idade, Sexo e Estado civil: 

 

Distribuição 

Etária 
N°s % Sexo N° % Estado Civil N° % 

Até 25 - - 
Masculino 17 37,8 Casado 45 38,3 

26 a 30 1 2,2 

31 a 35 7 15,6 
Feminino 28 62,2 Solteiro 21 46,7 

36 a 40      6 13,3 

40 31 68,9 
  100 

Outro -  

 45   45 100 

 

 

Características da Amostra: Naturalidade, Residência atual e Percurso. 

Corpo Docente - Dados de 2017: 45 

 

Naturalidade Residência Atual Percurso ida e volta 

Cidade N° % Cidade N° % km N° % 

Sabará 7  15,6 Sabará 9       20,0 Até 50 37 84,1 

BHte 23 51,1 BHte. 33 73,3 50 a 100 3 6,8 

Outra MG 12 56,7 RM BHte 2 4,4 100 a 150 3 6,8 

Outro Estado 3 6,7 Outra MG 2 2,2 + 150 1 2,3 

Outro País - -  

 
45 100 

n/informou - - 

 45 100  45 100 

 

 

Características da Amostra: Formação, Transporte utilizado e Participação econômica 

na família 

Corpo Docente - Dados de 2017: 45 

 

Tipo de Formação Transporte Utilizado 
Participação econômica na família 

Grau N° % Tipo N° % 

Graduação 1 2,2  - - Não trabalho - - 

Especialização 23 51,1  - - Apenas me sustento 11 24,4 

Mestrado 16 35,6 Coletivo 5 11,0 Sustento e contribuo 22 48,9 

 Doutorado 5 11,1 Próprio 40 89,0 Principal fonte 12 26,7 

Total 45 100 Total 45 100 Total 45 100 
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CORPO DISCENTE 

 

Total de respondentes em 2017: 342 

Características da Amostra: Idade, Sexo e Estado Civil 

 

Distribuição 

Etária 
N°s % Sexo N° % Estado Civil N° % 

Até 18 21 6,1 
Masculino 122 35,9 Casado 73 21,4 

19 a 25 182 53,2 

26 a 30 53 15,5 
Feminino 218 64,1 Solteiro 249 73,0 

31 a 35 38 11,2 

∑ 35 48 14,0 
 342 100 

Outro 19 5,6 

Total 342 100  342 100 

 

 

Características da Amostra: Naturalidade, Residência atual e Percurso 

Corpo Discente – 2017 

 

Naturalidade Residência Atual Percurso (ida e volta) 

Cidade N° % Cidade N° % km N° % 

Sabará 124 36,4 Sabará 252 74,1 Até 50 259 76,4 

BHte 133 39,0 BHte. 36 10,6 50 a 100 55 16,2 

Outra MG 75 22,0 RM BHte 37 10,9 100 a150 16 4,7 

4,7Outro 

Estado 
8 2,3 Outra MG 15 4,4  150 5 2,7 

Não informou 1 0,3  

 
342 100 

N/informou - - 

 342 100  342 100 

 

 

Características da Amostra: Formação anterior, Transporte utilizado e Participação 

econômica na família 

 

Corpo Discente – 2017 

 

Origem Formação Anterior Transporte Utilizado 
Participação econômica na família 

Ensino Médio N° % Tipo N° % 

Padrão   
A pé / 

Bicicleta 
36 10,7 Relação c/ trabalho N° % 

Técnico   Coletivo 123 36,5 
Não trabalho e recebo 

ajuda 
99 29,3 

Magistério   Próprio 140 41,5 
Sustenta-se e Contribui 

c/família 
137 40,3 

Supletivo/ Outro   Locado 38 11,3 Principal responsável 104 30,4 

 342 100  342 100  342 100 
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CORPO TÉCNICO-ADMINSTRATIVO 

Total de respondente em 2017: 13 

 

Características da Amostra: Idade, Sexo e Estado civil 

 

 

 

 

Características da Amostra: Naturalidade, Residência Atual, Percurso 

 

Corpo Técnico Administrativo – 2017: 13 

Naturalidade Residência Atual Percurso ida e volta 

Cidade N° % Cidade N° % km N° % 

Sabará 6 46,2 Sabará 10 76,5 Até 50 9 75,0 

BHte 6 46,5 BHte. 2 15,4 50 a 10 1 8,3 

Outra MG 1 7,7 RM BHte 1 7,7 100 a 150 3 16,7 

Outro Estado - - Outra MG - - ? 150 - - 

Outro País - -  

 
13 100 

n/informou - - 

 13 100  13 100 

 

 

Características da Amostra: Escolaridade, Transporte utilizado e Participação 

econômica na família. 

Corpo Técnico Administrativo – 2017: 13 

 

Escolaridade Transporte Utilizado Participação econômica na 

família Nível N° % Tipo N° % 

Fundamental 4 30,8 
A pé / 

Bicicleta 
- - 

Relação com o 

trabalho 
N° % 

Médio 3 23,1 Coletivo 9 69,2 
Trabalho e 

recebo ajuda 
4 33,3 

Superior 6 46,2 Próprio 4 30,8 
Sustenta-se e 

Contribui 
4 33,3 

- - - Locado - - 
Principal 

responsável 
5 41,7 

Total 13 100  13 100  13 100 

 

 

  

Distribuição 

Etária 
N°s % Sexo N° % Estado Civil N° % 

Até 18 - - 
Masculino 5 

-33 ,0 

38,5   

66,766 

 

Casado 5 41,7 
19 a 25 2 15,4 

26 a 30 1 7,7 
Feminino 8 61,5 Solteiro 5 41,7 

31 a 35 0 0 

 35 10 76,9 
 13 100 

Outro 3 16,6 

 13 100  13 100 
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- MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 

 

Características da Amostragem: Idade, Sexo 

Total de respondentes em 2017: 21 

: 

Distribuição Etária N°s % Sexo N° % 

Até 25 0 0 
Masculino 11 52,4 

26 a 30 0 0 

31 a 35 3 14,3 
Feminino 10 47,6 

36 a 40 5 23,8 

 40 13 61,9 

 21 100 
 21 100 

 

Características da Amostra: Naturalidade, Residência atual e Escolaridade 

SCO em 2017 

Naturalidade Residência Atual Escolaridade 

Cidade N° % Cidade N° % Grau N° % 

Sabará 8 38,1 Sabará 21 100 1° 0  

BHte 11 52,4 BHte. - - 2° 6 28,6 

Outra MG 2 9,5 RM BHte - - 3° 11 52,4 

Outro Estado - - Outra MG - - Pós-grad. 4 19,0 

Outro País - - 
 21 100 

N/declarou - - 

 21 100  21 100 

 

 

Características da Amostra: Setor de atuação profissional 

SCO em 2017 

Atuação Profissional 

Setor N° % Setor N° % Setor N° % 

Público 9 42,9 Privado 3 14,3 ONG 9 42,9 

Executivo 3 33,3 Indústria 0 0 Associação 3 33,3 

-Legislativo 0 0 Comércio 0 0 Cooperativa 0 0 

Judiciário 0 0 Serviços 0 0 Filantrópica 6 66,7 

 

 

Características da Amostra: Nível de atuação profissional e Tempo na atividade 

SCO em 2017 

Atuação Profissional Tempo na Atividade 

Nível de atuação N° % Faixas N° % 

Institucional 4 19,0 Até 2 anos 1 4,8 

Organizacional 2 9,5 de 2 a 4 anos 5 23,8 

Operacional 3 14,3 De 4 a 6 anos 3 14,3 

Administrativo/técnico 12 57,1 De 6 a 8 anos 2 9,5 

- - - Mais de 8 anos 10 47,6 

 21 100  21 100 
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2.2 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO SISTEMA DE 

AUTOAVALIAÇÃO DA FACULDADE DE SABARÁ 

  Os aspectos metodológicos fundamentais do tratamento e interpretação 

dos dados adotados pelo sistema de autoavaliação institucional em uso desde sua 

instituição em 2005 na Faculdade de Sabará são aqui rememorados para melhor 

entendimento do presente relatório: 

2.2.1 – Abrangência e objetivos do Sistema de autoavaliação institucional 

COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO 

criou um sistema de auto-avaliação institucional que contemplasse:

– As dimensões definidas pelo MEC

– Oportunidade de auto-avaliação dos corpos discente, docente e 

técnico-administrativo

– Participação de membros da Sociedade Civil Organizada

E respondesse à seguinte problematização

“ Como estabelecer um padrão de resultados de auto-

avaliação que permita avaliar continuadamente o 

desenvolvimento institucional da Faculdade de Sabará? “
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2.2.2 – Características do Sistema: 

Sistema de auto-avaliação Institucional da 

Faculdade de Sabará

Características

• Formal, permanente e interagido

• Institucionalizado pela diretoria da Faculdade de Sabará

• Implementado pela CPA

• Participação da comunidade acadêmica e da Sociedade Civil

Variáveis 

de 

avaliação

• Dimensões estabelecidas pelo SINAES

•Auto-avaliação dos corpos docente, discente e técnico-administrativo

Critérios • Eficácia, Qualidade e Satisfação

Públicos 

pesquisados

•Acadêmicos, professores, funcionários e representantes da 

Sociedade Civil Organizada

 

 

2.2.3 – Dimensões avaliadas, critérios de avaliação e públicos avaliadores: 

Critérios Público Pesquisado Variáveis 
Dimensões – SINAES + FS 

Eficácia Qualidade Satisfação CDo CDi CTA SCO 

01 - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional X   X  X X 

02 - Políticas para Ensino, Pesquisa, Extensão X X  X X   

03 - Responsabilidade Social da IES X X X X X X X 

04 - Comunicação com a Sociedade X X X X X X X 

05 - Políticas de Pessoal X X X X X X  

06 - Organização e Gestão da IES X X X X X X  

07 - Infra-estrutura Física X X X X X X  

08 - Planejamento e Avaliação de Resultados X X  X X X  

09 - Política de Atendimento aos Estudantes  X  X X X X  

10 - Sustentabilidade Financeira X  X X X X  

11 - Corpo Docente X X X X X   

12 - Corpo Discente  X X X X X   

13 - Corpo Técnico-Administrativo X X X X X X  
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2.2.4 – Critérios, conceitos operacionais e indicadores de avaliação utilizados: 

Critérios Conceitos operacionais Indicadores = Opiniões sobre

EFICÁCIA

E

Característica inerente às Políticas e 

Processos de Trabalho adotados pela 

Faculdade de Sabará, na medida em que 

produzem o efeito e resultados para os 

quais foram concebidos.

Missão

Políticas

Estratégias

Ações e Atividades  Institucionais: Administrativas, 

Acadêmicas e Sociais

QUALIDADE

Q

Característica inerente aos Produtos e 

Serviços prestados pela Faculdade de 

Sabará, avaliada como positiva pelos 

diversos públicos atendidos.

Imagem institucional

Gestão Acadêmica

Atividades Didático-Pedagógicas

Coordenação de Cursos, Atividades e Eventos

Ações junto à Comunidade Externa

Prestação de serviços 

SATISFAÇÃO

S

Percepção subjetiva por parte de quem 

obteve ou recebeu 

serviços/produtos/informação, de que a 

ações desenvolvidas pela Faculdade de 

Sabará corresponderam ao que se 

desejava. 

Infra-estrutura física ecorganizacional

Atendimento às necessidades dos públicos 

atendidos

Informação e Comunicação

Relacionamento e interação interpessoal e social

Clima organizacional, Ética e Urbanidade.

 

 

2.2.5 – Apuração quantitativa e valoração qualitativa dos resultados 

Avaliação dos dados

Apuração Quantitativa x Qualitativa 

Índices Conceitos 

5 Ótimo 

4 Bom 

3 Satisfatório 

2 Ruim 

1 Péssimo 

 

3,5

Potencialidades

Fragilidades

Índice de Corte

Estabelecido como sinal de alerta o valor de 3,5 para análise de todas 

as dimensões a partir do qual são evidenciadas fragilidades e 

potencialidades institucionais
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  Manteve-se a metodologia de levantamento, apuração e interpretação dos 

dados pesquisados, ou seja, a cada público avaliador foi apresentado um questionário 

específico de opiniões (survey) composto de um rol de afirmativas (indicadores das 

dimensões pesquisadas) frente às quais se apresentava alternativas de respostas 

compostas por uma escala do tipo “Likert”: 

 DF = discordo fortemente, D = discordo, NCD = não concordo nem discordo, C = 

concordo e CF = concordo fortemente. 

no qual o respondente registrava o seu grau de concordância ou discordância com as 

mesmas. 

Cada uma destas afirmativas se relacionava a um dos critérios de consolidação estatística: 

eficácia, qualidade ou satisfação anteriormente apresentados em 2.2.4. 
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3 – DESENVOLVIMENTO 

3.1 - PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS 

 

3.1.2 - Índice Geral de Desenvolvimento Institucional 

 

 Recapitulando, a conceituação que fundamenta o sistema de autoavaliação 

institucional em uso pela Comissão Permanente de Avaliação da Faculdade de Sabará é 

apoiado em dois parâmetros quantitativos principais: 

 

-  o IGADI - Índice Geral de Desenvolvimento Institucional, variando de 1 a 5 que 

consolida as opiniões coletadas junto aos públicos avaliadores (membros dos corpos 

docente, discente, técnico-administrativo e representantes da sociedade civil organizada)  

 

- o Índice de Corte (considerado como sinal de alerta), com o valor de 3,5 para análise de 

todas as variáveis (dimensões), a partir do qual seriam evidenciadas as FRAGILIDADES 

(quando inferiores) e (quando superiores) as POTENCIALIDADES INSTITUCIONAIS. 

  

 Assim, iniciamos a apresentação dos resultados obtidos no período de 2015 

a 2017  por meio da composição do IGADI consolidado por dimensões (variáveis) levadas 

à apreciação de todos os públicos avaliadores: 

 

N°s   DIMENSÕES AVALIADAS  
IGADI 

2015 2016 2017 

01 Missão e PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional 4,4 4,4 4,4 

02 Políticas para Ensino, Pesquisa e Extensão 3,9 4,0 3,9 

03  Responsabilidade Social da IES 3,9 4,0 4,1 

04 Comunicação com a Sociedade 3,8 4,0 4,0 

05 Políticas de Pessoal 3,9 4,0 4,0 

06 Organização e Gestão da Instituição de Ensino Superior 4,0 4,1 4,0 

07 Infraestrutura Física 3,6 3,6 3,7 

08 Planejamento e Avaliação de Resultados 3,8 3,9 3,9 

09 Política de Atendimento aos Estudantes 3,9 3,9 3,9 

10 Sustentabilidade Financeira 4,1 4,0 4,0 

11 Corpo Docente 4,1 4,0 4,0 

12 Corpo Discente 4,1 3,8 3,9 

13 Corpo Técnico-Administrativo 4,1 4,1 4,1 

 Total consolidado 4,0 4,0 4,1 

 

  

 Estes resultados consolidados evidenciam a obtenção do Índice Geral de 

Desenvolvimento Institucional no período de 2015 a 2017 da Faculdade de Sabará 

estabilizado na categoria de BOM conforme escala qualitativa integrante do sistema de 

autoavaliação institucional em vigor. 

 

3.2 – AVALIAÇÕES DOS EIXOS/DIMENSÕES 

 

 Em conformidade com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065 este 

Relatório é classificado como integral e deve contemplar informações e ações 



16 

 

desenvolvidas pela CPA no período de referência, de 2015 a 2017, explicitando os eixos 

submetidos à avaliação dos públicos a eles relacionados. 

  

 Por princípio apresentamos os resultados numéricos obtidos na avaliação 

institucional do exercício em exame. Para maior possibilidade de uma análise mais 

acurada agregamos de forma gráfica os resultados alcançados no período estudado de tal 

forma a estabelecer no cômputo geral, de forma mais facilmente visualizada, qual o viés 

presente em cada dimensão avaliada. 

 

 

3.2.1 – EIXO 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

 

 Em conformidade com a NT INEP 065, este eixo contempla especificamente 

a Dimensão 8 que apresentou no exercício em exame os seguintes resultados: 

 

Dimensões Título 
Exercícios 

2015 2016 2017 

8 Planejamento e Avaliação Institucional 3,8 3,9 3,9 

 

 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

CDO CDI CTA SCO Ø

PÚBLICOS AVALIADORES

CDO CDI CTA SCO Ø

2015 4,1 3,2 4,2 0,0 3,8

2016 4,1 3,3 4,3 0,0 3,9

2017 4,2 3,2 4,2 0,0 3,9

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE 
RESULTADOS
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 Nos públicos consultados (aqueles cuja interação é mais próxima às 

iniciativas de gestão institucional) observa-se de um lado que os atores de implementação 

das mudanças e melhorias que se fizeram necessárias no direcionamento acadêmico 

(Corpo Docente) e no campo da gestão do cotidiano organizacional (Corpo Técnico 

Administrativo) apresentam avaliações que se situam  significativamente consolidado 

acima do IGADI - índice geral de avaliação do desenvolvimento - revelando um 

entendimento e participação positiva nas mesmas. 

 

 Por outro lado, a avaliação dos integrantes do Corpo Discente apresentou 

uma discreta oscilação sugerindo relativo distanciamento ou desconhecimento de tais 

iniciativas. 

 

 Tal confluência de avaliações influenciou diretamente no índice consolidado 

em 3,9 nesta dimensão o que demonstra a necessidade de maior ênfase na divulgação, 

não só dos resultados das avaliações procedidas e principalmente a relação entre as 

contribuições dos públicos avaliadores e as providências tomada pelas gestões acadêmica 

e organizacional. 
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3.2.2 – EIXO 2 – Desenvolvimento Institucional 

  Neste eixo englobam-se a dimensões 1 e 3, que nos resultados 

consolidados apresentaram os seguintes índices: 

 

Dimensões Título 
Exercícios 

2015 2016 2017 

1 
Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional 
4,4 4,4 4,5 

3 Responsabilidade Social da Instituição 3,9 4,0 4,1 

 

Para melhor exame, apresentamos os resultados obtidos nas consultas aos públicos 

pesquisados: 

 

 

Tais resultados indicam que os esforços organizacionais para cumprimento dos planos de 

desenvolvimento acadêmico e institucional em andamento estão alcançando resultados 

dignos de avaliação positiva consolidada dos públicos CDO,  CTA e SCO que foram 

objeto de consulta nesta dimensão. 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

CDO CDI CTA SCO Ø

PÚBLICOS AVALIADORES

CDO CDI CTA SCO Ø

2015 4,5 0,0 4,5 4,1 4,4

2016 4,5 0,0 4,4 4,4 4,4

2017 4,4 0,0 4,6 4,2 4,4

MISSÃO E PDI
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As avaliações recebidas na dimensão 3 – Responsabilidade Social da IES revelam que as 

ações de interação social são entendidas, aceitas e positivamente avaliadas pelos 

representantes da sociedade civil organizada, membros do CDI e CTA consultados. Em 

contrapartida os integrantes do corpo discente ainda não percebem nas atividades de 

interação com a comunidade, mesmo participando das mesmas, maior relevância como 

evidenciação de uma ação de responsabilidade social pela nossa instituição, ainda que 

esta percepção venha apresentando uma tendência positiva neste último triênio analisado. 

  

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

CDO CDI CTA SCO Ø

PÚBLICOS AVALIADORES

CDO CDI CTA SCO Ø

2015 4,2 3,1 4,2 4,1 3,9

2016 4,1 3,3 4,2 4,3 4,0

2017 4,3 3,4 4,3 4,5 4,1

RESPONSABILIDADE SOCIAL DA IES
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3.2.3 – Eixo 3 – Políticas acadêmicas 

  As dimensões examinadas neste eixo apresentaram os seguintes resultados 

consolidados: 

Dimensões Título 
Índices 

2015 2016 2017 

2 
Políticas para Ensino, a 

Pesquisa e a Extensão 
3,9 4,0 3,9 

4 
Comunicação com a 

sociedade 
3,8 4,0 4,0 

9 
Política de Atendimento 

aos discentes 
3,9 3,9 3,9 

  Em função dos índices consolidados neste eixo de exame apresentarem-se 

bastante semelhantes, torna-se importante examinarmos as avaliações procedidas pelos 

públicos pesquisados em cada uma das dimensões estudadas: 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

CDO CDI CTA SCO Ø

PÚBLICOS AVALIADORES

CDO CDI CTA SCO Ø

2015 4,2 3,6 0,0 0,0 3,9

2016 4,2 3,7 0,0 0,0 4,0

2017 4,1 3,7 0,0 0,0 3,9

POLÍTICAS PARA ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
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  Nesta dimensão observa-se a manutenção da posição antagônica de 

avaliação dos Corpo Docente e do Corpo Discente. 

  Isto decorre primordialmente pela percepção diferenciada com relação às  

mudanças dos conteúdos curriculares e relocação de disciplinas no decorrer dos períodos 

letivos, uma vez que o seu planejamento e implementação conta com efetiva participação 

do corpo docente, propiciando-lhe uma ótica positiva. 

 Já o corpo discente, apesar de informado, percebe-as muitas vezes como 

exigência de maiores esforços de adaptação. Mesmo assim pode-se observar uma discreta 

melhoria na avaliação do CDI de 3,6 em 2015 para 3,7 em 2016 repetida em 2017. 

Na dimensão 4 – Comunicação com a sociedade, em que se evidenciou-se em 2015  uma 

convergência das avaliações dos integrantes do CDO e CDI evidenciada pelo índice 

avaliativo de 4,2 já em 2016 evidenciou-se um antagonismo nas avaliações destes dois 

públicos, CDO = 4,2 e CDI = 3,3. Esta percepção manteve-se em 2017: CDO = 4,1 e CDI 

= 3,4  o que demonstra que as ações de intensificação e diversificação dos produtos e 

serviços de informação e comunicação dirigido ao público interno, mormente no que diz 

respeito aos aspectos logísticos, didáticos, pedagógicos se revelaram insuficientes junto 

aos acadêmicos. 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

CDO CDI CTA SCO Ø

PÚBLICOS AVALIADORES

CDO CDI CTA SCO Ø

2015 4,2 4,2 3,2 3,7 3,8

2016 4,2 3,3 4,3 4,3 4,0

2017 4,1 3,4 4,0 4,4 4,0

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
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 Em contrapartida aos esforços de melhoria contínua na comunicação com a 

sociedade externa, observou-se tendência positiva sustentada  na avaliação dos membros 

da MSCO de 3,7 (2015) para 4,3 (2016) e para 4,4 (2017) juntamente com as valorações 

dos membros do CTA: 3,2 (2015), 4,3 (2016) e 4,0 (2017) o que contribuiu sobremaneira 

para a evolução positiva dos índice consolidado de 3,8 para 4,0 no período em exame.  

 Esta dimensão requer contínuo cuidado por parte da FS tanto na área de 

gestão organizacional quanto acadêmica.  

 Duas ações se tornam preponderantes para melhor desempenho da nossa IES: 

a) continuidade do investimento massivo nos recursos de TIC’s com a contratação de 

equipe especializada na geração, manutenção e melhoria das conexões com a sociedade 

interna e externa nas redes sociais já disponíveis;  

b) representação junto às empresas competentes e órgãos da comunidade sabarense para 

agilização de melhoria significativa da rede de wifi, necessidade basal para possibilitar 

melhorias significativas nesta dimensão. 

  

Na dimensão 9 – Política de Atendimento aos Discentes, podemos observar a seguir uma 

discrepância entre os públicos avaliadores consultados, no gráfico apresentado a seguir: 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

CDO CDI CTA SCO Ø

PÚBLICOS AVALIADORES

CDO CDI CTA SCO Ø

2015 4,2 3,3 4,3 0,0 3,9

2016 4,1 3,3 4,3 0,0 3,9

2017 4,0 3,3 4,3 0,0 3,9

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES
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  Como em exercícios anteriores esta dimensão requer análise mais detida 

para a compreensão de seus resultados quantitativos, uma vez que o significado literal de 

seus indicadores (afirmativas colocadas para coleta das opiniões) pode ser interpretado 

diversamente conforme a ótica subjetiva e funcional do público avaliador, no caso dos 

integrantes dos corpos docente e técnico-administrativo ou sob a motivação de 

necessidades individuais, no caso dos integrantes do corpo discente.  

 

  Do lado discente a avaliação manteve o índice de 3,3,  abaixo da linha de 

corte, motivada principalmente pela insatisfação no atendimento às reivindicações de 

atendimento imediato às necessidades de apoio e assistência nos casos agudos de 

inadimplência financeira para os compromissos com a instituição, principalmente em 

função  dos  aspectos controversos das alternativas de financiamento proporcionadas 

pelos sistemas governamentais, resultando em obtenção de um índice consolidado nesta 

dimensão de 3,9 no decorrer dos exercícios analisados. 
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3.2.4 – Eixo 4 – Políticas de gestão 

  Examinam-se neste eixo as seguintes dimensões: 

 

Dimensões Título 
Índices 

2015 2016 2017 

5 Políticas de Pessoal 3,9 4,0 4,0 

6 Organização e Gestão da Instituição 4,0 4,1 4,0 

10 Sustentabilidade Financeira 4,1 4,0 4,0 

   

Torna-se evidente que cada uma de suas dimensões merece exame mais detido das 

avaliações obtidas pelos diversos públicos pesquisados: 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

CDO CDI CTA SCO Ø

PÚBLICOS AVALIADORES

CDO CDI CTA SCO Ø

2015 4,0 3,4 4,2 0,0 3,9

2016 4,2 3,6 4,1 0,0 4,0

2017 4,1 3,6 4,4 0,0 4,0

POLÍTICAS DE PESSOAL
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  Podemos observar que os públicos (CDO e CTA) que participam mais 

diretamente na aplicação das políticas de gestão dos recursos humanos da nossa 

instituição - remuneração, planos de carreira e programas de seguridade, assistência e 

incentivo ao desenvolvimento cultural e profissional propiciados aos membros dos corpos 

docente e técnico-administrativo -  apresentam uma avaliação bastante positiva quanto a 

esta dimensão estudada. 

 Ressalte-se  nesta dimensão (Políticas de Pessoal), ainda que tenha recebido por parte 

dos discentes (CDI), a atribuição do índice de 3,4 em 2015, e evoluído para 3,6 em 

2016/17, indicam a existência de alguns fatores de insatisfação nos processos de interação 

entre acadêmicos e instituição, tais como: necessidade de maior agilidade de informações, 

reposição de mobiliário, manutenção ou reposição imediata de itens de conforto e 

melhoria essencial no interagir midiático da Faculdade.   

 

Já na dimensão 10 – Sustentabilidade financeira os resultados apontam um índice positivo 

consolidado de 4,0, bem acima do índice de corte, sustentado primordialmente pelas 

avaliações advindas dos CDO e CTA, evidenciando tal dimensão como uma das 

principais potencialidades da nossa instituição, principalmente diante de  continuados 

exercícios econômicos de conturbada interação entre os fatores financeiros, éticos e  

políticos  de nosso país. 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

CDO CDI CTA SCO Ø

PÚBLICOS AVALIADORES

CDO CDI CTA SCO Ø

2015 4,6 3,2 4,5 0,0 4,1

2016 4,3 3,3 4,5 0,0 4,0

2017 4,4 3,2 4,4 0,0 4,0

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
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3.2.5 – Eixo 5 –Infraestrutura Física 

 

Dimensões Título 
Índices 

2015 2016 2017 

7 Infraestrutura Física 3,6 3,6 3,7 

 

  Eis os resultados das avaliações produzidas pelos públicos consultados: 

 
 

As avaliações do CDO = 3,7, CDI = 2,9 e CTA= 4,3, resultaram em um índice 

consolidado de 3,6 nesta dimensão no exercício de 2016, a exemplo do exercício anterior. 

 Isto reflete de um lado, os aspectos positivos das ações de melhoria nas condições 

físicas de trabalho do corpo técnico-administrativo e docente implementadas neste 

exercício, em contrapartida a necessidade de atendimento às expectativas ainda presentes 

nos integrantes do CDI, principalmente no que diz respeito aos aspectos de maior 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

CDO CDI CTA SCO Ø

PÚBLICOS AVALIADORES

CDO CDI CTA SCO Ø

2015 3,8 2,9 4,2 0,0 3,6

2016 3,7 2,9 4,3 0,0 3,6

2017 3,8 2,9 4,4 0,0 3,7

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA
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segurança no controle de acesso do público em geral às dependências da instituição e nas 

condições de uso do local destinado ao estacionamento disponibilizado aos alunos. 

Estas reivindicações, mormente no que diz respeito ao controle de acesso às 

dependências do campus já estão em fase de execução com a edificação de nova portaria  

entregue para uso efetivo no início do ano letivo de 2017. 
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4 – ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES 

  O sistema de autoavaliação em uso pela CPA, além dos dados já 

contemplados nos eixos/dimensões exigidos pela NT INEP 065, possibilita avaliação dos 

integrantes do CDO, CDI e CTA, com respeito a interação com a Instituição de Ensino e 

ao próprio desempenho na realização de seu trabalho. 

 Os resultados extraídos da consolidação dos indicadores objetos de avaliação 

por parte dos integrantes do CDO e CDI com relação à performance do Corpo Docente 

apresentaram os seguintes dados: 
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2,0
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5,0

CDO CDI CTA SCO Ø

PÚBLICOS AVALIADORES

CDO CDI CTA SCO Ø

2015 4,5 3,6 0,0 0,0 4,1

2016 4,3 3,6 0,0 0,0 4,0

2017 4,2 3,8 0,0 0,0 4,0

CORPO DOCENTE
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que apontam uma discrepância entre a avaliação do corpo docente  e a do corpo discente  

revelando na percepção destes  a  ocorrência de expectativas ainda não atendidas pelo 

corpo docente no que tange a variações nos processos e técnicas didático-pedagógicas em 

uso. 

  Por outro lado, a avaliação procedida pelo corpo docente em relação ao 

desempenho dos integrantes do corpo discente apresentada a seguir: 

 

indica confiança, por parte dos professores, no potencial de aprendizagem e desempenho 

escolar dos acadêmicos dos cursos de graduação da Faculdade de Sabará. 

  Examinando-se os resultados dos integrantes do corpo docente, do corpo 

discente e da autoavaliação do corpo técnico-administrativo, apresentados abaixo: 
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4,0
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CDO CDI CTA SCO Ø

PÚBLICOS AVALIADORES

CDO CDI CTA SCO Ø

2015 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1

2016 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8

2017 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

CORPO DISCENTE
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podemos visualizar no resultado consolidado: 4,1 – indicações de manutenção da 

avaliação positiva dos processos interativos entre professores, alunos e membros do 

Corpo Técnico-Administrativo no desenvolver da dinâmica de gestão acadêmica e 

administrativa na Faculdade de Sabará. 
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2,0
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4,0

5,0

CDO CDI CTA SCO Ø

PÚBLICOS AVALIADORES

CDO CDI CTA SCO Ø

2015 4,5 3,4 4,3 0,0 4,1

2016 4,3 3,5 4,4 0,0 4,1

2017 4,3 3,5 4,4 0,0 4,1

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
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5 - CONSTATAÇÕES GERAIS 

 

Além destas informações o sistema em uso pela CPA apresenta 

possibilidade de examinarmos os critérios de eficácia, qualidade e satisfação avaliados 

pelos públicos consultados. 

 

  Revisitando conceitualmente estes critérios já apontados na descrição 

inicial, temos que EFICÁCIA: é a característica inerente as políticas e processos de 

trabalho adotados pela Faculdade de Sabará, na medida em que produzem o efeito e o 

resultados para os quais foram concebidos, avaliados pelos públicos aos quais se 

destinam.  

 O resultado consolidado em 2015 de 3,9 evoluiu positivamente para 4,1 em 

2016 e 4,0 em 2017 influenciado decisivamente pelas avaliações recebidas pelos públicos 

CDI, CTA e SCO que apontam acertos nas ações de revisão dos procedimentos de 

informação e comunicação com os públicos interno e externos, principalmente na 

explicitação das políticas, iniciativas, ações e parcerias da Faculdade no âmbito da 

responsabilidade social. 
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CDO CDI CTA SCO Ø

PÚBLICOS AVALIADORES

CDO CDI CTA SCO Ø

2015 4,2 3,3 4,3 3,8 3,9

2016 4,1 3,4 4,4 4,4 4,1

2017 4,1 3,4 4,4 4,3 4,0

ÍNDICE DE EFICÁCIA
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  No critério de QUALIDADE entendido como a característica inerente aos 

produtos e serviços prestados pela Faculdade de Sabará, avaliada como positiva pelos 

diversos públicos atendidos. 

 

 A manutenção dos resultados consolidados no período em tela indica  de uma 

maneira geral que os serviços acadêmicos, didático-pedagógicos e administrativos têm 

obtido uma avaliação diferenciada quanto a sua qualidade, dependendo de seus 

demandantes. Positiva pelos integrantes dos CDO, CDI, CTA e dos membros da 

Sociedade Civil Organizada, negativa pelos Corpo Docente e Discente. 

 Ressalte-se que tais resultados mantiveram-se acima do índice de corte de 

3,5 preconizado pelos critérios quantitativos e categorizados como bons pelos critérios 

qualitativos da base conceitual do sistema adotado pela CPA. 
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2015 4,2 3,8 4,2 4,1 4,0

2016 4,1 3,3 4,2 4,5 4,0

2017 4,1 3,4 4,4 4,3 4,0

ÍNDICE DE QUALIDADE
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 O critério SATISFAÇÃO cuja definição operacional é a de uma “percepção 

subjetiva por parte de quem obteve ou recebeu serviços/produtos/informação, de que as 

ações desenvolvidas pela Faculdade de Sabará corresponderam ao que se desejava” 

 

 

 O resultado médio consolidado de 4,1, no período 2015 a 2017, revela 

satisfação dos atores institucionais na sua interação com a Faculdade de Sabará. 

ÍNDICE GERAL DE AVALIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 O sistema de auto avaliação institucional adotado pela CPA da Faculdade de 

Sabará foi instituído a partir de 2015, buscando um acompanhamento sério e continuado 

do cumprimento do PDI, abrangendo todas as ações pedagógicas, culturais, sociais e  

organizacionais e dos resultados das mesmas objetivando apontar à nossa IES, as 

fragilidades necessitadas de correções consistentes com as demandas explicitadas, assim 
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2017 4,1 3,4 4,3 4,5 4,1

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO
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como evidenciar as potencialidades de sucesso por meio da manifestação metodizada de 

todos os públicos  constituintes da sociedade acadêmica e social consultados.  

 

 Outro aspecto relevante observado nos exercícios aqui comparados, é o de 

que em todos os critérios colocados para análise: Eficácia, Qualidade e Satisfação as 

variáveis avaliadas no cômputo geral, mantiveram os resultados consolidados acima do 

índice de corte (3,5), fato que demonstra a contribuição objetiva das ações de 

gerenciamento acadêmico e organizacional para o alcance dos objetivos estratégicos da 

Faculdade de Sabará. 

  

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

EFICÁCIA QUALIDADE SATISFAÇÃO IGADI

2015 3,9 4,0 4,1 4,0

2016 4,0 3,9 4,0 4,0

2017 4,1 4,1 4,1 4,1

FACULDADE DE SABARÁ 
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL
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6 – PLANO DE AÇÃO DE MELHORIAS 

   

 

 Ainda que o índice de corte reflita com propriedade a consistência entre o 

acerto genérico das ações já implementadas e a sua repercussão no cotidiano dos atores 

organizacionais envolvidos, ele também aponta para as áreas de carência de melhor 

atuação das gestões administrativa-estruturais e acadêmicas. 

 

 Ao aglutinar os resultados dos exercícios 2015/2016/ 2017 em conformidade 

com os eixos definidos pelo INEP e relacionando-os com o sistema adotado pela CPA da 

Faculdade de Sabará obtivemos uma maior evidenciação de quais eixos necessitam de 

ação mais rigorosa por parte da IES. 

 

 A partir de um estudo conjunto destas informações com a direção da 

Faculdade, foi então elaborado um Plano de Ação de Melhorias, reconhecendo a 

importância de sua implementação como ferramenta vital em busca da resolução dos 

problemas identificados, contribuindo assim como para o atingimento do objetivo maior, 

qual seja, o desenvolvimento Institucional.  

 

 Foram delineadas ações corretivas principais, tendo sido designados os 

responsáveis pelo seu desmembramento em tarefas e planos secundários, sendo atribuído 

o prazo genérico de um ano para o alcance de cada dimensão principal, ficando arbitrada 

a necessidade de reuniões mensais de monitoramento e follow-up.  

 

 As constatações de encerramento, serão realizadas no período de um ano e 

serão agregadas aos relatórios de apropriação de resultados da competência 2018. Esta 

fase é de grande importância, pois a avaliação geral, com o tratamento adequado para os 

problemas identificados no processo, bem como suas causas e ajustes, será um valioso 

subsidio para retroalimentar os próximos processos de criação dos futuros Planos de Ação 

e, paulatinamente, conferindo sempre maiores chances de êxito, com base na 

aprendizagem adquirida. 

 

 

 A seguir, apresentamos a representação do mencionado Plano de Melhorias, 

contendo suas ações, finalidades, prazos, responsáveis: 
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Ação / Finalidade Início
Término 

Previsto

Responsável 

(is)

Departamen

to
Status

Data Final 

Real

Dias 

de 
Observações

1-     Execução de divulgação em maior escala, 

tanto dos resultados das Avaliações quanto da 

apropriação dos resultados, de maneira a 

envolver mais os agentes partícipes do 

processo avaliativo, tornando o processo mais 

interagido, agregando o sentimento de 

pertencimento dos agentes no processo e assim 

obtendo resultados cada vez mais válidos e 

frutificativos. 28/03/2018 28/03/2019

Prof Ari, Prof 

Rogério, Prof 

Fernando

CPA, 

Diretoria 

Executiva, 

Coordenador

es dos 

Cursos de 

Administraçã

o e Direito, TI 28/03/2019 0

2-      Diligenciar para uma sensibilização ainda 

mais ampla dentro da Comunidade Acadêmica, 

acerca das ações sociais implementadas, de 

forma que não apenas percebam mais o 

incremento dessas atividades, como também se 

envolvam mais com as propostas;
28/03/2018 28/03/2019

Prof Ari, Profa 

Graziela, Prof 

Fernando

CPA, 

Coordenador

ia de 

Extensão, TI 28/03/2019 0

3-      Supervisionar com intensidade máxima o 

andamento dos serviços de TI, o funcionamento 

e a aplicabilidade real das propostas 

contratadas para que os serviços e 

possibilidades planejadas não se mostrem 

aquém do esperado, no que se referir à 

responsabilidade deste setor para o bom 

funcionamento da Comunicação interna, externa, 

disponibilidade de facilidades de acesso 

remoto, consultas on-line, internet, wi-fi, entre 

outros. 28/03/2018 28/03/2019

Prof Rogério, 

Dr. Rodrigo

Diretoria 

Executiva 28/03/2019 0

4- Promover um controle maior sobre a 

prestação dos serviços terceirizados de cantina, 

buscando uma relação melhor de custo 

qualidade, abaixando o primeiro e elevando o 

segundo. 28/03/2018 28/03/2019

Prof Rogério, 

Dr. Rodrigo

Diretoria 

Executiva 28/03/2019 0
5-      Promover uma reestruturação completa 

nos mecanismos de comunicação interna, 

inovando em planejamento e formas de 

propagação da informação, estimulando o uso 

do aplicativo desenvolvido, disponíveis para 

todos os dispositivos móveis, reformulando o 

site por completo, inovando em ferramentas de 

marketing dentro da comunidade acadêmica, 

modenirzação dos sistemas de acesso às 

informações, com a atualização das mesmas, 

com ações bem definidas e treinamento dos 

agentes envolvidos, entre outros pontos a serem 

discutidos com a equipe de Marketing. O que se 

percebe é a necessidade de fazer chegar ao 

discente, em especial, e de forma mais ampla e 

imediata, as possibilidades criadas e 

disponibilizadas para o mesmo, que muitas 

vezes, ao participar das avaliações, sequer 

sabem dos serviços disponibilizados para o 

mesmo, como Ouvidoria, Assistência 

Psicopedagógica, Planos de Financiamento 

próprios, anistias, Convênios, Recursos da 

Biblioteca, etc. Será solicitado assim não 

apenas a reestruturação dos veículos já 

existentes, como a criação de novos 

mecanismos de comunicação que, atuando de 

forma interagida, possam surtir um efeito 

exitoso. 28/03/2018 28/03/2019

Prof Rogério, 

Prof Fernando

Diretoria 

Executiva e 

MKT 28/03/2019 0

6-      Reformular o plano de manutenção, de 

maneira a dar maior imediatidade à substituição 

de itens danificados e na manutenção geral.
28/03/2018 28/03/2019 Prof Rodrigo

Diretoria 

Executiva 28/03/2019 0

7- Implementação da catraca eletrônica, já 

adquirida e em fase de implementação, 

aumentando assim o controle de acesso 

elevando a segurança interna do campus.

Prof Rogério, 

Prof Fernando

Diretoria 

Executiva e TI 0

8- Sistematizar controles e aferição de 

resultados, em periodicidades mensais, com 

acompanhamento das ações corretivas, no que 

tange tanto o gerenciamento acadêmico quanto 

o organizacional, de forma a garantir não 

apenas o exito do presente plano de Ação, 

como também de todo o conjunto institucional, 

seja avaliado como fragilidade a ser corrigida, 

seja avaliado como potencialidade a ser 

mantida.

Profa Glória, 

Prof Visacro

Diretoria 

Didático-

Pedagõgica, 

Diretoria 

Executiva 0
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7- IGADI  

 

 Finalmente, o sistema implementado pela CPA objetiva principalmente 

avaliar de forma continuada e comparativa o desenvolvimento institucional da Faculdade 

de Sabará.  

 

  Para tanto a análise de evolução do IGADI -  Índice Geral de Avaliação de 

Desempenho Institucional, ao longo dos exercícios letivos e fiscais propicia uma visão 

histórica do desempenho e possibilita o diagnóstico contínuo das necessidades de ações 

corretivas das fragilidades e impulsionadoras das potencialidades da nossa instituição. 

 

  Mormente por se tratar de um Relatório com o objetivo de integralizar uma 

avaliação trienal – 2015 a 2017, conforme Nota Técnica de número 065/14 - INEP, torna-

se relevante apresentar à título de follow-up institucional a evolução do IGADI da 

Faculdade de Sabará desde a sua implantação em 2005 até o exercício em análise. 

 

 
 

Os resultados aferidos pelo IGADI em todo o período avaliado de 2005 a 2015 

apontam a manutenção significativa da avaliação qualitativa dos resultados na categoria 

de BOM desenvolvimento institucional, evidenciando o atingimento das metas e 

objetivos inscritos no Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade de Sabará. 

 

Comissão Permanente de Avaliação  

Professor Mestre Ari Ferreira Drumond 

Presidente da CPA  

Março/2018. 
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