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1  CONTEXTO ATUAL DA FACULDADE DE ENSINO DE MINAS GERAIS 
(FACEMG) 
 

A Faculdade de Ensino de Minas Gerais (FACEMG) tem como missão 

investir em um processo de ensino e aprendizagem que capacite os seus egressos a 

atenderem às necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, 

com competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas 

áreas de atuação. Para alcançar esse objetivo, a Instituição promove a educação 

superior, integrando o ensino e a extensão, com o intuito de formar sujeitos 

empreendedores e comprometidos com o autoconhecimento, a transformação social, 

cultural, política e econômica do estado e da região. 

Seu dever é orientar e desenvolver iniciativas que aumentem a qualidade do 

ensino e com ela a formação de sujeitos responsáveis, comprometidos com o seu 

autodesenvolvimento e com o progresso da sociedade. Para tanto, partilha dessa 

responsabilidade com os ingressos, os egressos e com as organizações locais. Nesse 

sentido, a Instituição objetiva ser locus de referência no estado, assumindo o 

compromisso institucional de promover o desenvolvimento educacional da região e 

participar da inserção dos egressos no mercado de trabalho.  

A Instituição entende que, na interação dinâmica com a sociedade, em geral, e 

com o mercado de trabalho, em particular, define os seus campos de atuação 

acadêmica presentes e futuros. Reconhecendo a crescente importância do 

conhecimento para a formação de sujeitos e para o processo de desenvolvimento da 

sociedade, a FACEMG pretende produzi-lo através da articulação do ensino com a 

extensão a partir da análise da realidade social, econômica, política e cultural local, 

buscando compreender melhor e mais profundamente a realidade que seu egresso 

irá contribuir para transformar.  

Nesse sentido, esta Instituição tem como diretriz uma formação que combina e 

equilibra o desenvolvimento técnico e humanístico e que promove a visão sistêmica 

do estudante. Não obstante, o processo de formação do profissional deve abranger 

uma série de compromissos com a realidade social enquanto sujeito partícipe de sua 

construção qualitativa, ao mesmo tempo em que assumirá o exercício profissional na 

direção da resolução dos problemas locais e regionais.  
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Para realizar essa missão, a Instituição também parte da necessidade de que, 

enquanto agência promotora de educação superior deva ser possuidora de uma 

política de Graduação rigorosa, sólida e articulada organicamente a um projeto de 

sociedade e de educação. 

A estrutura organizacional da Instituição está apoiada em órgãos colegiados, 

executivos e suplementares. Os órgãos colegiados e executivos organizam-se em 

dois níveis de decisão: 

 
• Órgãos de Administração Superior: Conselho Acadêmico e Diretoria;  

• Órgãos de Administração Acadêmica: Coordenação Pedagógica, Colegiado de 

Curso, Coordenação de Curso e NDE. 

 
Essa estrutura é auxiliada nas suas atribuições e competências pelos Órgãos 

Suplementares: Secretaria, Biblioteca, Administração, Tesouraria, Contabilidade e 

Manutenção. Poderão integrar a estrutura organizacional da IES outros órgãos de 

natureza didático-científica, cultural e técnico-administrativa. 

O Organograma Institucional é apresentado na página a seguir: 
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1.1 Histórico da Mantenedora 
 

A Sociedade Objetivo de Ensino Superior – SOES e, atualmente, Associação 

Objetivo de Ensino Superior – ASSOBES, denomina-se pessoa jurídica de direito 

privado, com sede na Av. T-02, 1993, Setor Bueno, Goiânia, Estado de Goiás, 

cadastrada no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 01.711.282/0001-06, era uma 

entidade mantenedora sem fins lucrativos que fez seu ingresso na educação superior 

em 1986. A partir de janeiro de 2018, ocorreu a transformação do tipo jurídico da 

ASSOBES, de associação sem fins lucrativos para sociedade simples limitada, cuja 

denominação passou a ser: ASSOBES ENSINO SUPERIOR S/S LTDA.  

Em 18 de outubro de 2018, após registro na JUCEG, sob NIRE nº 5220363886-

0, ocorreu a transformação do tipo societário para ASSOBES ENSINO SUPERIOR 

LTDA., permanecendo o mesmo CNPJ nº 01.711.282/0001-06. 

A partir 06 de dezembro de 2018, houve a transferência de Mantença da 

ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA para a ASSUPERO ENSINO SUPERIOR 

LTDA, mantenedora do Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior – IBHES. 

1.2   Histórico da Mantida 

 

O Instituto Minas Gerais de Ensino e Cultura – IMGEC, credenciado por 

meio da Portaria Ministerial nº 3.893, publicada no D.O.U. de 16/11/05 teve seus 

primeiros cursos iniciados em fevereiro de 2009. Esses cursos foram os seguintes: de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e o de bacharelado em Direito. Os 

referidos cursos funcionavam no prédio situado na Rua Albita, 131, 2° andar, Bairro 

Cruzeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, no período matutino, iniciando cada um deles 

com uma turma de aproximadamente 40 alunos. 

A partir do 2.º semestre de 2009, o IMGEC constitui outra sede no vetor norte 

da cidade, na Av. Vilarinho 1820 – Venda Nova. São oferecidos então os cursos de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos pelo IMGEC, no período noturno, com 

uma turma. 

No final deste semestre, no vestibular para selecionar os ingressantes do 1.º 

semestre de 2010, são oferecidos além dos dois cursos em destaque, outros cursos 

como os de Tecnologia em Processos Gerenciais, Marketing e Gestão Hospitalar e o 
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bacharelado em Ciências Contábeis. 

Em fevereiro de 2010 têm início novas turmas: uma de Tecnologia em Gestão 

de Recursos Humanos, uma de Tecnologia em Processos Gerenciais, uma de 

Tecnologia em Marketing, uma de Gestão Hospitalar e uma turma de Ciências 

Contábeis. 

Considerando a boa aceitação da faculdade pela comunidade do setor norte, 

no 2.º semestre de 2010 instalou-se mais uma Unidade na região da Pampulha, tendo 

sido iniciados em agosto de 2010 os cursos de Administração, Direito e Tecnologia 

em Processos Gerenciais, agora não mais pelo IMGEC, mas sim pela Faculdade de 

Ensino de Minas Gerais – FACEMG. Denominação aprovada pela Portaria n.º 738 de 

17 de junho de 2010 da Secretaria de Educação Superior em substituição à 

denominação IMGEC, a pedido da Mantenedora. Isto porque a denominação 

FACEMG já era utilizada desde o início de suas atividades, mas como nome fantasia, 

tendo a referida denominação apresentado, na percepção de seus dirigentes maior 

aceitação pela comunidade interna e externa da IES.    

Dando prosseguimento a sua política de expansão, a FACEMG no 1.º semestre 

de 2011 iniciou uma turma do curso de Tecnologia em Gestão Comercial na Unidade 

Venda Nova e a partir do 2.º semestre de 2011 foi iniciada uma turma de Ciências 

Contábeis na Unidade Pampulha. Em virtude do término do contrato de locação da 

Assobes com a Administração do Shopping Pampulha Mall, em dezembro de 2014, 

foi aprovada pelo Conselho Acadêmico, a transferência do curso de Administração e 

Ciências Contábeis para Venda Nova. Em 2012, tem início os cursos da área da 

Saúde: Enfermagem e Fisioterapia e no 1.º semestre de 2015 o curso de Engenharia 

Civil.  

A FACEMG teve também autorizados os cursos de Farmácia, Educação Física 

e o Tecnológico em Estética e Cosmética com início das primeiras turmas em 2016. 

Em junho de 2018, o curso de Biomedicina foi autorizado e foi dado início ao 

processo de autorização do curso de Psicologia, que recebeu a Comissão do MEC 

em fevereiro de 2019.  

No ano de 2019, os cursos de Engenharia Civil e CST Estética e Cosmética 

receberam Comissões do MEC para fins de reconhecimento, bem como da 

Renovação de Reconhecimento do CST em Processos Gerenciais.  

No ano de 2020, os desafios impostos pela pandemia de Covid-19 impuseram 
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à FACEMG novos desafios. A implementação do ensino remoto exigiu a adoção de 

medidas para a melhoria contínua da qualidade e experiência dos alunos e 

professores nas aulas remotas. 

Os resultados divulgados pelo Ministério da Educação em relação aos Índices 

obtidos pela Faculdade de Ensino de Minas Gerais, em 2018, são os seguintes: 

 

Índice Valor Ano 

  CI - Conceito Institucional: 3 2011 

  CI-EaD - Conceito Institucional EaD: - - 

  IGC - Índice Geral de Cursos: 3 2018 

  IGC Contínuo: 2.5687 2018 

FONTE: Inep/Mec (2020). 

 
Autorizações e Reconhecimentos 

 

Cursos 
Autorização Reconhecimento 

Vagas 
Alunos 

2020 Data Portaria Data Portaria 

Administração   13/11/2015 Rec. - Port. nº 866/15 150 por turno 124 

Biomedicina 15/06/2018 Port. nº 432/18   50 por turno 00 

Ciências Contábeis   22/11/18 Renov. Rec.   

Port. nº 821/18 

50 por turno 112 

Direito   02/05/2016 Port. nº 127/16 100 por turno 209 

Educação Física 04/12/2015 Port. nº 941/15   50 por turno 165 

Enfermagem   25/04/2016 Port. nº 122/16 50 por turno 221 

Engenharia Civil   10/02/2021 Port. n.º 122/21 50 por turno 45 

Farmácia 11/02/2014 Port. nº 59/14   50 por turno 249 

Fisioterapia   01/11/2016 Port. nº 687/16 50 por turno 217 

Psicologia 11/06/19 Port. n.º 268/19   50 por turno 28 

Estética e Cosmética   03/12/2020 Port. n.º 545/20 50 por turno 183 

Gestão Comercial   04/04/2017 Renov. Rec.   
Port. nº 268/17 

50 por turno 00 

Gestão de Recursos 
Humanos 

  25/06/2020 Renov. Rec. 
 Port. nº 207/20 

50 por turno 11 

Tecnologia em Processos 
Gerenciais 

  06/01/2021 Renov. Rec. 
 Port. nº 7/21 

50 por turno 45 
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2   AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL INTERNA DA FACEMG 
 

 
A avaliação interna é um processo contínuo por meio do qual uma instituição 

constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando identificar e analisar 

seu perfil e o significado de sua atuação e compromisso social. 

Objetiva compreender os significados do conjunto de suas atividades para 

melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Para tanto, 

sistematiza informações, analisa coletivamente os significados de suas realizações, 

desvenda formas de organização, administração e ação, identifica pontos fracos e 

potencialidades, além de estabelecer estratégias de superação de problemas. 

A avaliação interna ou autoavaliação é, portanto, um processo cíclico, criativo 

e renovador de análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a 

Instituição. 

A partir da definição e estabelecimento de prioridades relativas às dimensões 

e eixos da avaliação institucional, a CPA/FACEMG irá acompanhar as seguintes 

ações: 

a) Metodologia a ser adotada no desenvolvimento das ações avaliativas; 

b) Instrumentos de coleta de dados; 

c) Amplitude da amostragem; 

d) Procedimentos e prazos para coletas dos dados; 

e) Recursos humanos, tecnológicos e materiais para realização das ações; 

f) Processo de integração dos dados e informações da avaliação interna 

com outros dados e informações de avaliações externas; 

g) Processo de coleta de dados; 

h) Análise dos resultados. 

A sensibilização das ações da CPA foi realizada por meio das mídias sociais e 

dos e-mails institucionais, visando à conscientização quanto à concepção de 

avaliação e sensibilização da comunidade acadêmica, promovendo assim sua 

participação no processo.  

A CPA de posse dos dados e informações resultantes das ações de avaliação 

das dimensões previstas na etapa anterior, analisará, discutirá e interpretará os 
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resultados, integrando-os aos resultados de outras modalidades de avaliação a fim 

de produzir os relatórios finais. 

Concluídos os relatórios estes serão encaminhados à comunidade acadêmica para 

conhecimento e discussões, visando melhorias. 

Em razão do ano 2020 ter sido atípico, a CPA aprovou a realização de uma 

campanha temática com foco na pandemia da Covid-19 e o impacto desta na 

comunidade acadêmica e nas ações desenvolvidas pela FACEMG.  

Assim, os questionários aplicados a cada segmento foram reelaborados tendo em 

vista o novo cenário decorrente das medidas restritivas impostas pela referida 

pandemia, que determinou expressivas mudanças no processo de ensino e 

aprendizagem que precisou migrar do formato presencial para a forma remota.  

Desse modo a CPA, para avaliar os impactos dessa experiência na realidade dos 

alunos, professores e colaboradores da FACEMG, aplicou questionários específicos 

para cada segmento. O objetivo foi retratar as principais dificuldades, facilidades que 

essas mudanças acarretaram o desenvolvimento das atividades pedagógicas, sem 

perder de vista os impactos decorrentes da pandemia na vida pessoal e profissional 

de cada respondente.   

Por derradeiro, paralelamente procurou-se fazer uma análise das principais 

potencialidades e fragilidades que caracterizaram o ciclo avaliativo do período de 

2018-2020. 

Cronograma 

 
 

Atividades de Autoavaliação 
 

2020 
 

2021 
Institucional  

M
a
r 

 
A
b 
r 

 
M
a 
i 

 
J 
u 
n 

 
J
u 
l 

 
A
g
o 

 
S
e 
t 

 
O 
u 
t 

 
N
o
v 

 
D
e
z 

 

J 

a 

n 

 

F 

E 

v 

 

M 

a 

r 

r Elaboração do plano de 
trabalho 2020   X X X X X X X     

Reuniões virtuais 
preparatórias da 
comunidade acadêmica 

      X X X X    

Reelaboração dos 
instrumentos de avaliação 
(questionários) e outros 
procedimentos visando 
adaptá-los ao contexto 
excepcional da pandemia 

      X X X X 
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Aplicação dos questionários            X X 

Análise dos dados/ 
informações coletadas 

         
  X X 

Elaboração e finalização 
do relatório final 

         
  X X 

Divulgação dos resultados 
da autoavaliação 
institucional 

            X 

 
A CPA efetua regularmente a pesquisa de Avaliação Institucional. Este 

processo consiste no preenchimento de uma pesquisa, amplamente divulgada aos 

participantes, utilizando uma metodologia distribuída em 08 etapas, a saber: 

 

1.ª etapa – Planejamento: envolve ações prévias ao lançamento dos questionários, 

como: atualização dos membros da Comissão (quando necessário); análises do 

Projeto de Autoavaliação (quando necessário); análises dos planos de ações 

desenvolvidos no ano anterior (quando necessário); reuniões entre a equipe da 

Comissão para definição e comunicação de assuntos como: revisão/ validação dos 

questionários, novas metodologias e tecnologias, datas de aplicação, definição do 

calendário anual de avaliações, dentre outros.  

 
2.ª etapa – Divulgação/Sensibilização: comunicação de impacto para toda 

comunidade acadêmica interna sobre as atividades da autoavaliação institucional 

planejadas para o ano. O objetivo desta etapa é despertar o interesse das pessoas 

para conseguir a adesão de todos a participarem efetivamente da avaliação, através 

do envolvimento de coordenadores de curso na divulgação junto às turmas, 

campanhas de marketing (banner explicativos), redes sociais, entre outras ações.  

 

3.ª etapa – Aplicação dos Questionários: Em 2020, para facilitar o acesso aos 

respondentes de cada segmento adotou-se as seguintes estratégias: os questionários 

direcionados aos discentes foram disponibilizados no ambiente virtual destes 

(CENTRAL DO ALUNO), assim eles puderam acessar e responder os questionários 

utilizando o seu login e senha. No caso, dos docentes e funcionários administrativos 

os questionários foram disponibilizados no aplicativo Forms. Através do link gerado 

pelo aplicativo, que foi enviado aos mesmos, os questionários puderam ser 

respondidos até mesmo através do celular.  
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4.ª etapa – Coleta e Análise de Dados: são os dados e informações coletados de forma 

quantitativa e qualitativa em período pré-definido. Após a coleta e tratamento dos 

dados são elaborados os Relatórios de Autoavaliação Institucional e relatórios 

individuais por curso, de forma gráfica, de modo a facilitar a análise dos dados em 

relação à média institucional de cada indicador. 

 
5.ª etapa – Apresentação dos Resultados: Os resultados, disponibilizados nos 

Relatórios de Autoavaliação geral e de cada curso, oficializam os dados coletados e 

analisados, a serem posteriormente utilizados pelos gestores na tomada de decisão. 

Em sua estrutura textual o relatório deve ser elaborado de forma a expor claramente 

os aspectos positivos, bem como as dificuldades de cada atividade avaliada.  

 
6.ª Etapa – Elaboração e Acompanhamento do Plano de Ação de Melhorias: É o 

documento onde são formalizados os resultados concretos da avaliação na forma de 

plano de melhoria constando indicação objetiva, racional e adequada à instituição de 

propostas e recomendações de melhorias às fragilidades encontradas, visando 

subsidiar o processo decisório dos gestores (Coordenações de Curso, NDE dos 

cursos, Coordenação Pedagógica, Gerências, Diretoria etc.) na superação de 

obstáculos internos ou externos. Uma vez elaborado o Relatório pelo NDE de cada 

curso, junto com a CPA, esta fará o devido acompanhamento através de envio aos 

envolvidos das evidências das ações propostas, de forma a validar o cumprimento ou 

não de cada ação.  

 
7.ª Etapa – Retorno à Comunidade Acadêmica: É a divulgação por meio impresso e 

virtual dos resultados do processo de autoavaliação, para buscar o comprometimento 

de todos os envolvidos. Esta é a etapa que garante a credibilidade ao processo, 

porque os que participaram diretamente da avaliação e a comunidade acadêmica, 

precisam tomar conhecimento dos resultados da avaliação que atribuíram. Quando 

oportuno, deve haver discussão dos resultados pelos segmentos e dirigentes para que 

as mudanças e correções de rumo se procedam de forma integrada e sistêmica.  

 
8.ª etapa – Confecção do Relatório de Autoavaliação Institucional: Esta é a etapa final 

do processo de autoavaliação da instituição no ano. Este documento é revestido de 

fundamental importância, porque faz a integração de todas as avaliações setoriais e 



 

14  

pontuais desenvolvidas distribuídas nas 10 dimensões do SINAES. O objetivo é 

perceber como a FACEMG está cumprindo sua missão e como observa os requisitos 

da legislação em vigor.  

A Nota Técnica de nº 08 CGACGIES/DAES/INEP, de 25 de fevereiro de 2013, 

institui um novo instrumento matricial organizado em cinco eixos que contemplam as 

Dez Dimensões do SINAES, conforme explicado abaixo: 

 

EIXO 1 – Planejamento e Avaliação Institucional - Envolve a Dimensão 8 

(Planejamento e Avaliações) mais o Relato Institucional que descreve e evidencia os 

principais elementos do seu processo avaliativo (interno e externo) em relação ao 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e os Relatórios da CPA; 

 
EIXO 2 – Desenvolvimento Institucional – Contempla a Dimensão 1 (Missão e Plano 

de Desenvolvimento Institucional) e a Dimensão 3 (Responsabilidade Social); 

 
EIXO 3 – Políticas Acadêmicas – Contempla a Dimensão 2 (Políticas para o Ensino 

e Extensão) e a Dimensão 4 (Comunicação com a Sociedade), bem como a 

Dimensão 9 (Políticas de Atendimento aos Discentes); 

 

EIXO 4 – Políticas de Gestão – Contempla a Dimensão 5 (Políticas de Pessoal) e a 

Dimensão 6 (Organização e Gestão Institucional) e a Dimensão 10 (Sustentabilidade 

Financeira); 

 
EIXO 5 – Infraestrutura – Compreende a Dimensão 7 (Infraestrutura). É importante 

destacar alguns pontos ressalvados pela Nota Técnica que envolve as políticas 

acadêmicas e de gestão. 

Os 5 Eixos abrangendo as 10 dimensões do SINAES 

 

Eixo1: 

Planejamento 

e Avaliação 

Institucional 

Eixo 2: 

Desenvolvimento 

Institucional 

Eixo 3: 

Políticas 

Acadêmicas 

Eixo 4: 

Políticas de 

Gestão 

Eixo 5: 

Infraestrutura 

Física 
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Dimensão:  

8- Planejamento  

e Avaliação 

Dimensões:  

1- Missão e PDI 

3- Responsabilidade 

Social 

 

 

Dimensões: 

2- Políticas para 

Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

4- Comunicação 

com a sociedade. 

9- Política de 

Atendimento aos 

discentes 

Dimensões: 

5- Política de 

Pessoal 

6- Organização e 

gestão da IES. 

10- Sustentabilidade 

Financeira  

Dimensão: 

7- Infraestrutura 

Física 

 
2.1 Consolidação e análise do número de respondentes na FACEMG por 

segmento e por curso 

2.1.1 Respondentes por Segmentos 

Durante a coleta de dados, uma das preocupações foi garantir o envolvimento 

do maior número possível de respondentes de todos os segmentos e cursos para 

que o processo de avaliação se legitimasse por meio dos princípios da participação 

democrática. 

Como resultado deste trabalho houve a participação de 864 (oitocentos e 

sessenta e quatro) discentes, 46 (quarenta e seis) docentes e 44 (quarenta e quatro) 

funcionários técnico-administrativos.  

 
2.2 Consolidação e análise das respostas de cada respondente por eixos  

 

Neste subitem relata-se a consolidação e análise das respostas dadas pelos 

participantes da categoria de discentes, docentes e técnico administrativo aos 

questionamentos do instrumento de coleta de dados/informações especificas para 

cada categoria. 

Na representação de tabelas a seguir constam dados/informações obtidas 

como respostas aos questionários eletrônicos. 

Para a consolidação dos dados, os mesmos foram alocados dentro dos EIXOS 

definidos pelo MEC-INEP, nestes eixos foram abordadas as dimensões 

correspondentes, com os resultados alcançados mostrados em subitens como 

demonstrado abaixo. 

Apresentamos a seguir um resumo dos aspectos abordados pelos discentes 
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por eixo do SINAES: 

EIXO 1 - Planejamento e Avaliação Institucional – Contempla a Dimensão 8 
(Planejamento e Avaliação Institucional) 

 

Potencialidades Fragilidades Ações Propostas 

• Os discentes continuam 

demonstrando conhecer os 

mecanismos de autoavaliação e 

a sua importância para a 

contínua melhoria da qualidade 

do ensino. Grande parte dos 

alunos participaram da 

avaliação, mesmo a 

sensibilização ocorrendo 

somente por meio virtual. 

 

 

 

• Pequena parte do corpo 

discente ainda parece não 

visualizar as melhorias 

implantadas a partir dos 

processos avaliativos. 

•  Continuar divulgando os 

resultados da Autoavaliação 

institucional nos meios 

virtuais, bem como as 

melhorias implantadas a partir 

dos processos avaliativos. 

 

•  Continuar a divulgar os 

procedimentos acadêmicos 

para informar os discentes 

sobre as rotinas pedagógicas e 

administrativas da Faculdade. 

 

 

EIXO 2 – Desenvolvimento Institucional – Contempla a Dimensão 1 (Missão e Plano 

de Desenvolvimento Institucional) e a Dimensão 3 (Responsabilidade Social) 

 

Potencialidades Fragilidades Ações Propostas 

• A comunidade 

acadêmica conhece os 

programas de benefícios 

estudantis disponibilizados 

pela faculdade. 

• Os discentes 

vislumbram a possibilidade 

de inserção profissional em 

razão da formação 

acadêmica. Há frequentes 

relatos da efetivação de 

alunos nas empresas após o 

seu ingresso na condição de 

estagiários. 

• Os alunos 

reconheceram as melhorias 

implantadas na 

acessibilidade dos prédios da 

Instituição. 

• A comunidade 

acadêmica percebe que a 

faculdade baseia sua proposta 

pedagógica em princípios 

éticos, técnicos e científicos. 

 

• Pequena parcela da 

comunidade estudantil ainda 

não reconhece as ações 

efetivadas pela faculdade, que 

promovem a cidadania e 

inclusão social. 

 

   

• Continuar a divulgar dos 

eventos realizados pela 

Instituição que promovem a 

cidadania e inclusão social. 

 

• Incentivar os alunos a 

participarem dos eventos 

supracitados. 

 

• Divulgar o trabalho 

desenvolvido pelo Núcleo de 

Práticas Jurídicas e das Clínicas 

– escola em prol da comunidade 

carente do entorno, no âmbito 

da comunidade interna e 

externa. 

 

• Continuar divulgando os 

princípios contidos no PDI. 

• Ampliar os programas de 

bolsas de estudos para melhorar 

as possibilidades de ingresso e 

permanência dos acadêmicos no 

que tange às questões 
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financeiras. 

 

• Ampliar os canais de 

comunicação com os alunos via 

redes sociais. 

 

• Continuar sensibilizando a 

comunidade acadêmica para 

a importância da avaliação 

institucional. 

 

EIXO 3 – Políticas Acadêmicas – Contempla a Dimensão 2 (Políticas para o Ensino 

e Extensão) a Dimensão 4 (Comunicação com a Sociedade) e a Dimensão 9 

(Políticas de Atendimento aos Discentes) 

 

Potencialidades Fragilidades Ações Propostas 

• Os planos de 
ensino das disciplinas são 

apresentados pelos 
professores no início de 

cada semestre e 

contemplam os objetivos 
dos cursos, a metodologia 

das aulas, os critérios de 
avaliação, o conteúdo 

programático e as 
bibliografias. 

• Os instrumentos 

de avaliação utilizados 
pelos professores, na 

percepção dos alunos, são 
eficazes para medir os 

conhecimentos 
adquiridos. 

• Os professores 

dominam o conteúdo e 
estão atualizados. 

• Os coordenadores 
de curso são atuantes e 

envolvidos com as 

atividades acadêmicas. 
 

• Participação de 

discentes nos órgãos 

colegiados da IES, 

permitindo a 

representatividade docente 

• As propostas dos 

trabalhos 

interdisciplinares ainda 

precisam sensibilizar os 

alunos a perceberem que 

sua elaboração objetiva o 

desenvolvimento de 

competências afetas ao 

mercado de trabalho. 

 

• Poucos discentes 

envolvidos na 

participação de 

publicação acadêmica. 

 

• Os programas de 

apoio ao estudante 

ofertados pela faculdade 

parecem não ter sido 

suficientes para atender as 

necessidades de uma 

parcela dos alunos, 

durante a pandemia. 

 

• Uma parte dos 

estudantes teve 

dificuldades para adaptar 

o ambiente físico às 

necessidades dos estudos. 

 

• Incentivar professores a 

produzirem artigos juntos com 

o corpo discente, a partir dos 

trabalhos integrados 

desenvolvidos em sala de 

aula. 

 

• Manter vínculo contínuo 

com os egressos dos cursos 

para acompanhar a sua 

trajetória no mundo do 

trabalho, promovendo o 

contato mais direto com estes 

através de encontros anuais, 

workshops, minicursos etc., 

bem como a oferta de nova 

graduação e pós-graduação 

com descontos, com o intuito 

de proporcionar formação 

acadêmica e continuada.  

 

• Ampliar o Programa de 

apoio ao aluno.   

 

• Incrementar as propostas 

de estágios desde os 

períodos iniciais dos cursos, 

por meio dos convênios 

com as empresas 

intervenientes de estágios. 
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nas decisões sobre as 

questões acadêmicas. 

 

• Os discentes 

apontaram que o ambiente 

digital, bem como as 

ferramentas para o ensino 

remoto disponibilizadas pela 

faculdade foram adequadas. 

 

• Na percepção dos 

estudantes, os professores se 

mostraram adaptados e 

conseguiram desenvolver o 

conteúdo programático, que 

contribuiu para a formação 

dos discentes. 

 

• A maioria dispunha 

de equipamentos de 

informática e internet para 

acesso aos conteúdos e 

participação nas atividades 

propostas. 

 

• As orientações dadas 

pelos professores foram 

suficientes para o 

desenvolvimento dos 

estudos. 

 

• A Facemg divulgou 

todas as orientações e 

informações sobre a 

pandemia. 
 

 

 

• Uma parte dos 

estudantes diz ter 

apresentado dificuldades 

para adaptar-se à 

metodologia das aulas 

remotas. 

 

• Uma pequena parcela 

considera que a adaptação 

e aproveitamento dos 

conteúdos foi mediana. 

 

•    Realizar reuniões 

entre a CPA e NDE para 

levantamento das fragilidades 

e potencialidades de cada 

curso e melhoria da oferta de 

serviços prestados no 

Campus. 

 

• Continuar realizando 

atividades de eventos 

acadêmicos como semana 

científica, palestras e 

seminários que 

possibilitaram a promoção da 

interdisciplinaridade e a 

atualização de docentes e 

discentes. 

 

• Revisar semestralmente 

os Projetos Pedagógicos dos 

Cursos (PPCs) e das 

matrizes curriculares 

adequando-os às novas 

realidades. 

 

• Continuar a 

conscientização e 

preparação dos acadêmicos 

para as avaliações externas, 

como o ENADE e outras 

específicas de cada curso. 

 

• Incrementar a 

adoção de metodologias 

que facilitem a adaptação 

dos discentes ao ensino 

remoto. 

• Capacitar 

continuamente o corpo 

docente para o uso das 

ferramentas digitais 

aplicáveis ao ensino remoto 

e aplicação de 

metodologias ativas. 
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EIXO 4 – Políticas de Gestão – Contempla a Dimensão 5 (Políticas de Pessoal) a 

Dimensão 6 (Organização e Gestão Institucional) e a Dimensão 10 (Sustentabilidade 

Financeira) 

 

Potencialidades Fragilidades Ações Propostas 

• Os recursos didáticos 

disponibilizados pela 

faculdade como: data show e 

computadores atendem às 

necessidades dos cursos. 

• A faculdade possui 

estrutura financeira para 

oferecer os recursos técnicos 

e pedagógicos necessários 

ao funcionamento dos 

cursos. 

• Os professores são 

acadêmica e 

profissionalmente 

qualificados. 

• O manual do aluno está 

acessível e contém as 

informações acadêmicas, 

cujo conhecimento é 

relevante à comunidade 

discente.   

  

• Ainda foram percebidas 

deficiências na comunicação 

com determinados setores 

administrativos, como: 

telefonia/recepção, 

secretaria e tesouraria. 

 

 

• Ampliar os canais de 

atendimento às demandas 

dos alunos como: 

Ouvidoria, Secretaria e 

Reclame Aqui. 

 

• Contratar docentes com 

aderência plena curricular à 

disciplina de vínculo. 

 

 

EIXO 5 – Infraestrutura – Compreende a Dimensão 7 (Infraestrutura) 

 

Potencialidades Fragilidades Ações Propostas 

• As unidades (campi) estão 

situadas em local de fácil 

acesso. 

• Os espaços de convivência 

disponibilizados pela 

faculdade são considerados 

satisfatórios pelos discentes. 

• Os laboratórios atendem 

às necessidades dos cursos, 

na visão dos alunos. 

• Os acervos 

disponibilizados nas 

bibliotecas física e virtual 

atendem as demandas dos 

discentes. 

• Os protocolos de saúde 

pública para prevenção à 

• Os serviços terceirizados 

de lanchonete e Xerox 

precisam ser melhorados. 

 

• Continuar a promover 

reformas semestrais nas salas 

de aula – substituição de 

carteiras escolares, limpeza 

industrial nos pisos, pintura, 

manutenção nos aparelhos de 

ar-condicionado etc.  

 

• Adaptação de 

equipamentos de 

informática para a 

acessibilidade aos meios 

midiáticos, de tecnologias 

da informação. 
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Covid-19 adotados pela 

Facemg foram avaliados a 

aprovados pela Vigilância 

Sanitária, possibilitando a 

retomadas das aulas práticas 

presencialmente, nos 

laboratórios da IES.  

• Manutenção das obras de 

acessibilidade arquitetônica e 

comunicacional. 

 

• Continuar a ofertar 

ambiente e ferramentas 

digitais favoráveis ao ensino 

remoto. 

 

Na categoria docente, a avaliação foi respondida por 44 (quarenta e quatro) 

professores, conforme passamos a descrever em resumo:  

 

EIXO 1 - Planejamento e Avaliação Institucional – Contempla a Dimensão 8 
(Planejamento e Avaliação Institucional) 
 

Potencialidades Fragilidades Ações Propostas 

• A maioria dos docentes 

considera que a avaliação 

institucional é utilizada no 

planejamento e que existe 

coerência entre o PDI e as 

atividades de ensino, pesquisa 

e extensão. 

 

• Corpo docente percebe que 

o processo de autoavaliação é 

benéfico para a comunidade 

acadêmica e contribui para a 

melhoria da qualidade do 

ensino, uma vez que a maioria 

continua a participar das 

avaliações.  

• No que se refere ao 

atendimento das demandas 

oriundas do relatório da CPA, 

uma pequena parte dos 

docentes não soube opinar.  

 

• Continuar sensibilizando a 

comunidade acadêmica para a 

importância da avaliação 

institucional. 

 

 

 

EIXO 2 – Desenvolvimento Institucional – Contempla a Dimensão 1 (Missão e Plano 

de Desenvolvimento Institucional) e a Dimensão 3 (Responsabilidade Social) 

 

Potencialidades Fragilidades Ações Propostas 

• A maior parte dos docentes 

considera que a missão da 

FACEMG é amplamente 

divulgada na comunidade 

interna e que as ações 

desenvolvidas pela faculdade 

estão alinhadas com a missão 

institucional.  

• Uma pequena parcela 

parece não conhecer as ações 

promovidas pela faculdade 

para divulgação de sua missão, 

políticas de desenvolvimento 

institucional e 

responsabilidade social.  

• Continuar incrementando 

as ações relacionadas à 

divulgação do PDI e das 

atividades de cunho social 

realizadas pela FACEMG. 
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• Consideram que a faculdade 

propicia acesso às pessoas com 

deficiência e promove ações 

que promovem a cidadania e a 

inclusão social. 

• Grande parte dos docentes 

visualiza a atuação dos órgãos 

colegiados da IES. 

 

EIXO 3 – Políticas Acadêmicas – Contempla a Dimensão 2 (Políticas para o Ensino 

e Extensão) a Dimensão 4 (Comunicação com a Sociedade) e a Dimensão 9 

(Políticas de Atendimento aos Discentes) 

 

Potencialidades Fragilidades Ações Propostas 

• Grande parte dos 

docentes considera que as 

ações institucionais estimulam 

em parte a indissociabilidade 

entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão.  

 

• Os docentes consideram a 

atuação dos coordenadores de 

curso muito boa, bem como a 

disponibilização dos recursos 

didático-pedagógicos. 

 

• Os docentes consideram que 

a Facemg ofereceu 

ferramentas digitais favoráveis 

ao ensino remoto. 

 

• O conteúdo programático 

foi desenvolvido, conforme o 

planejado. 

 

• A maioria dos docentes não 

teve dificuldades para 

aprender a usar as ferramentas 

digitais disponibilizadas pela 

faculdade. 

 

• Não houve dificuldades 

significativas para a 

• A maior parte dos docentes 

considera insuficiente o 

incentivo à produção científica 

e à extensão. 

 

• A maioria dos docentes não 

tinha experiência com aulas 

remotas antes da pandemia. 

 

• A falta do contato direto 

com os alunos é apontada 

como uma dificuldade no 

ensino remoto. 

 

• Incentivar à participação 

de alunos e professores nos 

projetos de iniciação 

cientifica e extensão. 

 

• Manter a política de 

reenquadramento do corpo 

docente (duas vezes por ano) 

de acordo com a titulação. 

 

• Ofertar cursos que visem o 

aprimoramento do uso de 

ferramentas digitais e a 

interatividade com os 

discentes. 
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preparação das aulas e 

atividades no ambiente digital. 

Também não houve 

dificuldades para a 

organização do tempo e espaço 

de trabalho. 

 

• O aproveitamento 

acadêmico dos alunos foi 

considerado satisfatório. 

 

EIXO 4 – Políticas de Gestão – Contempla a Dimensão 5 (Políticas de Pessoal) a 

Dimensão 6 (Organização e Gestão Institucional) e a Dimensão 10 (Sustentabilidade 

Financeira) 

 

Potencialidades Fragilidades Ações Propostas 

• A maior parte considera 

regular a capacitação oferecida 

ao corpo docente.  

 

• Grande parte dos docentes 

considera que a faculdade 

possui estrutura financeira 

para oferecer os recursos 

necessários à manutenção dos 

cursos.   
 

• Em relação à situação 

profissional a quase totalidade 

dos discentes se diz satisfeita. 

• Uma pequena parcela do 

corpo docente não visualiza os 

benefícios da capacitação e 

não conhece a estrutura 

financeira da IES. 

• Divulgar o PDI também 

nas reuniões de coordenação 

de curso. 

 

• Promover capacitação 

utilizando videoconferência 

para facilitar a adesão de um 

maior número de professores. 

 

EIXO 5 – Infraestrutura – Compreende a Dimensão 7 (Infraestrutura) 

 

Potencialidades Fragilidades Ações Propostas 

• Os docentes avaliaram 

como suficientes as instalações 

disponíveis, a biblioteca e os 

laboratórios. 

 

• Uma pequena parcela 

acredita que há necessidade de 

promover mais espaços de 

convivência e ampliação dos 

espaços dos laboratórios.  

 

• Ampliar os espaços de 

convivência e dos 

laboratórios na medida do 

possível. 

 

 

Na categoria corpo técnico-administrativo, a avaliação foi respondida por 56 

(cinquenta e seis) funcionários, que opinaram da seguinte forma: 

 

EIXO 1 - Planejamento e Avaliação Institucional – Contempla a Dimensão 8 
(Planejamento e Avaliação Institucional) 



 

23  

 

Potencialidades Fragilidades Ações Propostas 

• A maioria dos funcionários 

administrativos considera que 

a avaliação institucional é 

utilizada no planejamento e 

que existe coerência entre o 

PDI e as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

• Grande parte continua 

percebendo que o processo de 

autoavaliação é benéfico para a 

comunidade acadêmica e 

contribui para a melhoria da 

qualidade do ensino. 

•  Uma pequena parcela 

parece desconhecer os 

resultados das avaliações 

institucionais promovidas 

pela CPA.  

 

• Continuar sensibilizando 

a comunidade acadêmica 

para a importância da 

avaliação institucional. 

 

• Continuar divulgando o 

papel da CPA.  

 

 

 

EIXO 2 – Desenvolvimento Institucional – Contempla a Dimensão 1 (Missão e Plano 

de Desenvolvimento Institucional) e a Dimensão 3 (Responsabilidade Social) 

 

Potencialidades Fragilidades Ações Propostas 

• A maior parte dos 

funcionários administrativos 

considera que a missão da 

FACEMG é amplamente 

divulgada na comunidade 

interna e que as ações 

desenvolvidas pela faculdade 

estão alinhadas com a missão 

institucional.  

 

• Consideram que a faculdade 

propicia acesso às pessoas com 

deficiência e promove ações 

que promovem a cidadania e a 

inclusão social. 

 

• Uma pequena parcela 

parece não conhecer a missão 

institucional e não visualizar 

atividades afetas à 

responsabilidade social da 

IES.  

• Incrementar as ações 

relacionadas à divulgação do 

PDI e das atividades de cunho 

social realizadas pela 

FACEMG. 

 

 

EIXO 3 – Políticas Acadêmicas – Contempla a Dimensão 2 (Políticas para o Ensino 

e Extensão) a Dimensão 4 (Comunicação com a Sociedade) e a Dimensão 9 

(Políticas de Atendimento aos Discentes) 

 

Potencialidades Fragilidades Ações Propostas 

• Grande parte dos 

funcionários reconhecem os 

benefícios proporcionados 

pela Instituição, como por 

exemplo, as bolsas de estudo. 

• Parece que uma pequena 

parcela dos participantes não 

conhece as ações promovidas 

pela faculdade para divulgação 

• Incrementar as ações 

relacionadas à divulgação da 

política de ensino da IES. 
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• A maioria conhece as 

políticas voltadas para a 

melhoria do atendimento aos 

discentes e docentes. 

 

• A maioria considera que a 

faculdade transmite uma 

imagem positiva para a 

comunidade do entorno. 

 

• A maioria considerou que as 

ações administrativas adotadas 

pela Facemg durante a 

pandemia foram satisfatórias. 

 

• A maioria continuou 

preocupada em prestar um 

trabalho de qualidade mesmo 

com o ensino presencial sendo 

substituído pelo remoto.  

das políticas de Ensino e 

Extensão. 

 

• Uma pequena parcela 

demonstrou haver necessidade 

de melhorias no 

relacionamento entre os 

técnicos-administrativos e a 

comunidade discente e 

docente.   

 

• A maioria está preocupada 

com os impactos negativos da 

pandemia sobre a sua vida 

pessoal e profissional, bem 

como sobre os serviços 

educacionais ofertados pela 

Facemg. 

 

 

• Promover ações de 

integração entre os 

funcionários administrativos, 

discentes e docentes. 

 

 

EIXO 4 – Políticas de Gestão – Contempla a Dimensão 5 (Políticas de Pessoal) a 

Dimensão 6 (Organização e Gestão Institucional) e a Dimensão 10 (Sustentabilidade 

Financeira) 

 

Potencialidades Fragilidades Ações Propostas 

• As condições de trabalho 

são satisfatórias na perspectiva 

dos funcionários. 

 

• As chefias orientam de 

maneira satisfatória suas 

equipes, quanto às normas e 

procedimentos de trabalho. 

 

• São realizadas reuniões 

periódicas com participação e 

deliberação por parte dos 

colaboradores. 

 

• O relacionamento 

interpessoal é positivo e o 

ambiente profissional é sadio. 

 

• Há capacitação para a 

realização das tarefas e retorno 

• Parte dos funcionários 

administrativos não conhece o 

Plano de Carreiras.  

 

•    Grande parte teme perder o 

emprego, ser contaminado 

pelo vírus e apresentar 

dificuldades financeiras. 

• Divulgar com maior 

frequência o plano de 

carreiras. 

 

•  Continuar incentivando a 

capacitação profissional e 

melhoria da escolaridade. 

 

• Continuar incentivando o 

bom relacionamento 

interpessoal entre chefias e 

colaboradores. 

 

• Realizar treinamentos 

virtuais que contemplem 

temas relacionados à 

prevenção da Covid-19, 

bem-estar físico e emocional, 

administração de carreiras 

etc. 
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quanto ao desempenho de suas 

atividades. 

 

• Há incentivo para que os 

funcionários façam cursos de 

graduação e pós-graduação. 

 

• A maioria está satisfeita 

com a situação profissional, 

mesmo diante dos imprevistos 

da pandemia. 

 

 

EIXO 5 – Infraestrutura – Compreende a Dimensão 7 (Infraestrutura) 

 

Potencialidades Fragilidades Ações Propostas 

• A conservação e limpeza, 

bem como o espaço físico do 

local de trabalho são vistos 

como satisfatórios. 

 

• A faculdade adotou 

medidas de ordem sanitária 

para prevenção da Covid-19.  

 

• Os equipamentos e materiais 

de consumo são tidos como 

insuficientes por parte dos 

funcionários para a realização 

de suas atividades. 

• Continuar reavaliando a 

quantidade dos insumos 

necessários para a realização 

das atividades demandadas 

aos colaboradores. 

 

3 RECOMENDAÇÕES 
 
Concluímos o relatório de avaliação institucional da FACEMG, relativo ao 

período final da avaliação do ciclo 2018-2020, apresentando uma série de 

recomendações, em conformidade com os princípios e fundamentos teórico-

filosóficos da avaliação.  

Essas recomendações têm suas bases nos resultados obtidos nas pesquisas 

avaliativas realizada pela Comissão Própria de Avaliação, que subsidiaram os 

relatórios parciais relativos aos anos de 2018 e 2019 e a pesquisa relativa ao ano de 

2020. Os dados supracitados foram obtidos por meio de questionários eletrônicos, 

respondidos pela comunidade acadêmica via internet, além de levantamentos 

realizados in loco e nas análises desenvolvidas pela Comissão Própria de Avaliação 

da FACEMG. 

Seguindo a concepção do projeto de avaliação institucional da FACEMG, as 

recomendações são formalmente apresentadas neste relatório de acordo com as 

dimensões estabelecidas pela Comissão Própria de Avaliação e os segmentos 
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(docentes, discentes, gestores e técnicos administrativos), que formam nossa 

amostra de respondentes da comunidade. 

Em suma, as recomendações dispostas por dimensão e segmentos, têm a 

finalidade precípua de subsidiar as ações gestoras que visem à solução de 

problemas existentes, de qualquer natureza; pretendem, inclusive e 

destacadamente, contribuir com a elevação do padrão de qualidade dos processos 

e dos produtos gerados ou desenvolvidos pelos membros da comunidade acadêmica 

da FACEMG. 

 

Recomendações 

 

• Sensibilização contínua da comunidade acadêmica para a importância da 

avaliação institucional através das redes sociais; 

• Continuidade das práticas de planejamento participativo com reuniões 

para elaboração do calendário letivo, projetos e atividades correlacionadas à 

gestão, ensino e extensão; 

• Continuidade das reuniões mensais com as coordenações de curso para 

acompanhamento e planejamento de ações previstas no Calendário Acadêmico, 

discussão e tomada de decisões sobre assuntos acadêmicos; 

• Continuidade das reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE) de 

cada curso, visando à melhoria constante dos Projetos Pedagógicos dos cursos, 

além da discussão com os órgãos colegiados de inovações nas práticas 

pedagógicas; 

• Incremento das atividades da CPA, para viabilizar os mecanismos de 

participação da comunidade acadêmica nas discussões sobre os assuntos 

acadêmicos; 

• Continuidade do incentivo a participação de alunos e professores nos 

projetos de iniciação cientifica; 

• Continuidade das melhorias na acessibilidade e atendimento prioritário às 

pessoas com necessidades especiais; 

• Divulgação contínua do PDI e da Missão Institucional;  

• Continuidade da promoção das propostas de estágios desde os períodos 

iniciais dos cursos, por meio dos convênios com as empresas intervenientes de 
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estágios; 

•  Continuidade da promoção dos eventos acadêmicos como Semana 

Científica, palestras e seminários que possibilitaram a promoção da 

interdisciplinaridade e a atualização de docentes e discentes;  

• Melhoria contínua da titulação do corpo docente, visando adequar às 

exigências institucionais de cada curso; 

• Incremento dos eventos culturais para divulgar valores culturais locais e 

da região, bem como para promover a integração e divulgação de capacidades 

artísticas dos discentes; 

• Reestruturação das atividades práticas realizadas pelo Núcleo de Prática 

Jurídica, que visa possibilitar a formação dos alunos na prática, além de beneficiar 

a população com serviços gratuitos prestados; 

• Continuidade na implementação e divulgando do NAAP que é um 

programa de atendimento psicopedagógico ao corpo discente e docente;  

• Continuidade do acompanhamento e apoio aos discentes para o Exame 

do ENADE; 

• Incremento nos investimentos em marketing digital; 

• Promoção de mais atividades acadêmicas com o envolvimento da 

comunidade local, com oferta de serviços gratuitos à população;  

• Incremento dos treinamentos e reciclagens direcionadas aos funcionários 

lotados nos setores de atendimento aos discentes; 

• Aprimoramento de metodologias que facilitem a adaptação dos discentes 

ao ensino remoto; 

• Capacitação contínua do corpo docente para melhoria do uso das 

ferramentas digitais aplicáveis ao ensino remoto e aplicação de metodologias ativas;  

• Revisão da política de apoio aos alunos, tendo em vista as consequências 

econômicas oriundas da pandemia; e   

• Continuidade da adoção de medidas de ordem sanitária para prevenção da Covid-

19.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Apesar dos desafios impostos por uma pandemia sem precedentes nos últimos 

cem anos da história, pode-se dizer que a CPA da FACEMG fecha o ciclo avaliativo 

de 2018-2020 com a certeza de que colheu bons frutos dos processos de 

autoavaliação realizados. 

 A credibilidade dos participantes no Processo de Avaliação possibilitou a 

aquisição de subsídios importantes para a tomada de decisões pelo corpo gestor da 

Instituição, contribuindo assim para a implantação de melhorias e para o crescimento 

da FACEMG. 

Também a autoavaliação realizada em 2020, em plena pandemia, serviu para 

mostrar que a FACEMG conseguiu superar os desafios impostos, uma vez que por 

conhecer as potencialidades e fragilidades dos processos pedagógicos e 

administrativos desenvolvidos, soube lidar com as restrições e limitações oriundas 

deste período excepcional.  

Desse modo, soube reorganizar os seus processos e por meio do ensino 

remoto possibilitar a continuidade dos semestres letivos.   

É importante destacar que os resultados da Autoavaliação de 2020, somados 

aos resultados das autoavaliações realizadas nos anos anteriores, poderão contribuir 

para a construção de um cenário pós-pandemia na FACEMG mais sólido, ciente dos 

desafios associados a um amplo e necessário processo de reestruturação.   

Temos a certeza de que a Comissão Própria de Avaliação trabalhou sob os 

fundamentos estabelecidos pelo CONAES, de maneira independente, tendo por 

diretriz a premissa de que as avaliações desenvolvidas servirão de importante 

ferramenta para auxiliar a tomada de decisões e contribuir de forma significativa para 

a melhoria dos processos educacionais desenvolvidos no âmbito da FACEMG. 

Os resultados do ciclo avaliativo 2018-2020 serão amplamente divulgados para 

a Comunidade Acadêmica. As fragilidades apontadas no relatório serão tratadas num 

de Plano de Gestão e Ações, que contará com a participação de todos os segmentos 

envolvidos, além disso, procurar-se-á ampliar ainda mais as potencialidades 

constatadas. 

As recomendações propostas se constituirão de norte para o contínuo 

desenvolvendo das ações e estratégias, que contribuirão cada vez mais para o 

fortalecimento institucional. 
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CLÁUDIA MAGARETE LACERDA VELOSO   

RELATÓRIO ALUNO

CAMPUS: FACEMG-VENDA NOVA | QUESTÕES POSTADAS: 20

Tive facilidade para adaptar meus estudos na modalidade EAD.

Concordo Plenamente - 15.9% - 138

Concordo Parcialmente - 33.5% - 290

Discordo Parcialmente - 24.4% - 211

Discordo Plenamente - 26.0% - 225

Total de participantes: 864

A Instituição ofereceu ambiente digital favorável ao ensino remoto.

Concordo Plenamente - 26.6% - 230

Concordo Parcialmente - 40.8% - 352

Discordo Parcialmente - 19.6% - 169

Discordo Plenamente - 12.8% - 111

Total de participantes: 862

• Comissão Própria de Avaliação

• CPA
  

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL INTERNA 

Descricao: CPA - Pesquisa de Avaliação Institucional Interna - Discentes 

Período de postagem do questionário: 12/01/2021 à 20/01/2021 

Período de resposta do questionário: 21/01/2021 à 12/03/2021 

Per�l: ALUNO

https://sistemasead.unip.br/administrativocpa/


Os professores se mostraram adaptados ao ambiente digital no ensino remoto.

Concordo Plenamente - 29.5% - 254

Concordo Parcialmente - 43.8% - 377

Discordo Parcialmente - 18.9% - 163

Discordo Plenamente - 7.67% - 66

Total de participantes: 860

Em relação ao meu nível de aproveitamento acadêmico, estou satisfeito.

Concordo Plenamente - 14.4% - 124

Concordo Parcialmente - 35.9% - 309

Discordo Parcialmente - 26.3% - 227

Discordo Plenamente - 23.2% - 200

Total de participantes: 860



Não tive di�culdades de adaptação no meu ambiente físico para desenvolver meus estudos

Concordo Plenamente - 19.0% - 164

Concordo Parcialmente - 30.1% - 259

Discordo Parcialmente - 28.0% - 241

Discordo Plenamente - 22.7% - 195

Total de participantes: 859

Dispunha de equipamentos necessários para desenvolver minhas atividades de estudos, na modalidade a distância

Concordo Plenamente - 32.0% - 275

Concordo Parcialmente - 36.4% - 313

Discordo Parcialmente - 18.7% - 161

Discordo Plenamente - 12.8% - 110

Total de participantes: 859



A internet que tenho, foi su�ciente para eu acessar os conteúdos e participar das atividades propostas.

Concordo Plenamente - 39.7% - 341

Concordo Parcialmente - 33.3% - 286

Discordo Parcialmente - 15.0% - 129

Discordo Plenamente - 11.7% - 101

Total de participantes: 857

As orientações passadas sobre o ensino remoto foram su�cientes para o desenvolvimento das atividades do estudo.

Concordo Plenamente - 26.3% - 227

Concordo Parcialmente - 37.6% - 324

Discordo Parcialmente - 22.5% - 194

Discordo Plenamente - 13.3% - 115

Total de participantes: 860



A interatividade oferecida foi de fácil acesso contribuindo para melhor aproveitamento dos estudos.

Concordo Plenamente - 23.0% - 197

Concordo Parcialmente - 41.0% - 351

Discordo Parcialmente - 22.3% - 191

Discordo Plenamente - 13.5% - 116

Total de participantes: 855

A condição �nanceira oferecida pela instituição foi adequada para o momento de pandemia.

Concordo Plenamente - 13.5% - 115

Concordo Parcialmente - 17.0% - 145

Discordo Parcialmente - 18.9% - 161

Discordo Plenamente - 50.5% - 430

Total de participantes: 851



A instituição divulgou, no site e em cartazes, todas as orientações e informações sobre a pandemia e procedimentos a serem adotados, contribuindo na prevenção da doença.

Concordo Plenamente - 37.1% - 318

Concordo Parcialmente - 36.6% - 313

Discordo Parcialmente - 14.3% - 123

Discordo Plenamente - 11.8% - 101

Total de participantes: 855

Durante o período da pandemia tive di�culdade de desenvolver meus estudos por não terá prática da metodologia do ensino remoto.

Concordo Plenamente - 36.5% - 313

Concordo Parcialmente - 38.7% - 332

Discordo Parcialmente - 15.3% - 131

Discordo Plenamente - 9.34% - 80

Total de participantes: 856



As condições do ensino remoto oferecido pela instituição para o desenvolvimento do conteúdo programático do curso atenderam minhas expectativas.

Concordo Plenamente - 17.6% - 150

Concordo Parcialmente - 36.9% - 314

Discordo Parcialmente - 25.0% - 213

Discordo Plenamente - 20.2% - 172

Total de participantes: 849

Ao realizar os estudos na modalidade EAD senti que meu aproveitamento foi satisfatório.

Concordo Plenamente - 14.3% - 122

Concordo Parcialmente - 30.7% - 262

Discordo Parcialmente - 23.7% - 202

Discordo Plenamente - 31.1% - 265

Total de participantes: 851



A forma como os docentes apresentaram as aulas virtuais permitiram um bom aproveitamento, o qual contribuiu para minha formação.

Concordo Plenamente - 22.3% - 190

Concordo Parcialmente - 44.6% - 379

Discordo Parcialmente - 21.2% - 180

Discordo Plenamente - 11.7% - 100

Total de participantes: 849

A instituição ofereceu apoio e atendimento de diferentes formas, a �m deque o aluno se sentisse apoiado e amparado por todos os segmentos (secretaria, tesouraria,

coordenação e outros).

Concordo Plenamente - 18.1% - 154

Concordo Parcialmente - 31.7% - 269

Discordo Parcialmente - 21.8% - 185

Discordo Plenamente - 28.3% - 240

Total de participantes: 848



O atendimento ao aluno para questões acadêmicas, �nanceiras, orientações e reclamações esteve disponibilizado durante todo o ano (secretaria, ouvidoria, reclame aqui).

Concordo Plenamente - 23.9% - 203

Concordo Parcialmente - 36.3% - 308

Discordo Parcialmente - 18.1% - 154

Discordo Plenamente - 21.4% - 182

Total de participantes: 847

O ambiente virtual disponibilizados (AVA, ZOOM, TEAMS) foram adequados.

Concordo Plenamente - 36.1% - 306

Concordo Parcialmente - 40.8% - 346

Discordo Parcialmente - 14.4% - 122

Discordo Plenamente - 8.61% - 73

Total de participantes: 847



Em relação à minha atuação pro�ssional estou satisfeito com o ensino oferecido pela instituição.

Concordo Plenamente - 24.5% - 208

Concordo Parcialmente - 41.3% - 351

Discordo Parcialmente - 18.7% - 159

Discordo Plenamente - 15.3% - 130

Total de participantes: 848

A instituição tomou todas as medidas impostas pelas autoridades do ensino superior objetivando a segurança e bem estar dos alunos.

Concordo Plenamente - 52.5% - 445

Concordo Parcialmente - 31.9% - 271

Discordo Parcialmente - 8.85% - 75

Discordo Plenamente - 6.61% - 56

Total de participantes: 847





PESQUISA EXTRAORDINÁRIA DA CPA - DOCENTES - 2020

1. Indicar em qual(is) faculdade(s) leciona:

2. A faculdade ofereceu ferramentas digitais favoráveis ao ensino remoto?

3. Você tinha experiência com aulas remotas antes da pandemia?

4. Você considera que o nível de aproveitamento acadêmico dos alunos foi:

 Forms(https://www.office.com/launch/forms?auth=2)  CV

46
Respostas

01:55
Tempo médio para concluir

Fechado
Status

IBHES 14

FACEMG 44

SIM 44

NÃO 2

SIM 9

NÃO 37

Totalmente satisfeito 6

Parcialmente satisfeito 37

Parcialmente insatisfeito 3

Totalmente insatisfeito 0

https://www.office.com/launch/forms?auth=2


5. Das opções abaixo, assinale aquela(s) em que você sentiu mais DIFICULDADES para adaptar-se:

6. Das opções abaixo, assinale aquela(s) em que você sentiu mais FACILIDADE para adaptar-se:

7. Em relação ao desenvolvimento do conteúdo programático da sua disciplina no ano de 2020,  
considera que foi:  
 

8. Em relação a sua situação profissional, você está:

  Aprendizado do uso das ferr… 9

Preparação das aulas e ativida… 2

Falta do contato direto com o… 40

Organização do tempo e espa… 2

  Aprendizado do uso das ferr… 25

Preparação das aulas e ativida… 22

Falta do contato direto com o… 3

Organização do tempo e espa… 17

Totalmente satisfeito 25

Parcialmente satisfeito 21

Parcialmente insatisfeito  0

Totalmente insatisfeito 0

Totalmente satisfeito 20

Parcialmente satisfeito 25

Parcialmente insatisfeito 1

Totalmente insatisfeito 0



PESQUISA EXTRAORDINÁRIA DA CPA - COLABORADORES - 2020

1. Você faz parte de algum grupo de risco para COVID - 19?

2. Como você avalia a qualidade do seu trabalho durante o período de PANDEMIA

3. Como você avalia as ações administrativas da Faculdade durante o período de PANDEMIA

 Forms(https://www.office.com/launch/forms?auth=2)  CV

56
Respostas

03:18
Tempo médio para concluir

Fechado
Status

Insights

SIM 11

NÃO 45

Insights
Muito satisfatória 11

Satisfatória 38

Pouco satisfatória 6

Insatisfatória 1

Insights
Muito satisfatórias 13

Satisfatórias 34

Pouco satisfatórias 7

Insatisfatórias 2

https://www.office.com/launch/forms?auth=2


4. Você considera que as medidas sanitárias adotadas pela Faculdade para prevenção à COVID-19 são
satisfatórias?

5. Qual é o seu nível de preocupação com o impacto das consequências da PANDEMIA sobre você? 

6. Qual é o seu nível de preocupação com o impacto das consequências da PANDEMIA nos serviços
educacionais prestados pela  Faculdade? 

7. Com quais dos aspectos abaixo você está mais preocupado? Por favor, selecione todas as opções
aplicáveis.

SIM 50

NÃO 6

Insights
Extremamente preocupado (a) 27

Muito preocupado (a) 25

Mais ou menos preocupado (a) 4

Nem um pouco preocupado (a) 0

Insights
Extremamente preocupado (a) 27

Muito preocupado (a) 22

Mais ou menos preocupado (a) 6

Nem um pouco preocupado (a) 1

Exposição ao coronavírus 43

Produtividade reduzida 30

Procedimentos de segurança … 16

Perda do emprego 43

Dificuldades financeiras 38



8. Em relação a sua situação profissional, você está: 
 
 

Insights
Totalmente satisfeito 19

Parcialmente satisfeito 30

Parcialmente insatisfeito 4

Totalmente insatisfeito 3
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