
 

 

FACULDADE CATÓLICA DE POUSO ALEGRE 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM JOSÉ D´ANGELO NETO  

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  

  

I – DADOS DA INSTITUIÇÃO   

 

Nome/ Código da IES: Faculdade Católica de Pouso Alegre - Master 3522  

  

Caracterização de IES:  

       Universidade               Centro Universitário        X   Faculdade         ISE     CEFET 

 

Instituição pública:  

      Municipal                 Estadual                                  Federal  

Instituição privada:  

      Com fins lucrativos      sem fins lucrativos        comunitária                   X   confessional  

  

Estado: Minas Gerais    Município: Pouso Alegre  

  

COMPOSIÇÃO DA CPA 2022: 

             Período de mandato da CPA: 2 anos 

 

 Nome (assinalar, com um *, o nome do 

presidente da CPA)  

Segmento que representa (docente, discente, 

técnico-administrativo, sociedade civil)  

Vanildo de Paiva (*) Docente - Filosofia  

Fábio de Souza Leão Docente - Teologia 

Henrique Oliveira Luiz de Paulo Discente - Teologia 

João Vitor de Oliveira Santos Discente - Filosofia 

Edna Maria de Lima Silveira Técnico-administrativo  

Michele de Santana Carmelossi Técnico-administrativo 

Luiz Carlos Silva da Cunha Sociedade Civil  

Maria Cecília Almeida Pereira Salman Sociedade Civil 

  

PORTARIA CPA N.º 1/2022, de 18 de fevereiro de 2022 - Ato de Exoneração/ 

Recondução/Nomeação da CPA, para recomposição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade 

Católica de Pouso Alegre, dos respectivos representantes: EXONERA: Leila Silvia Latuf Seixas Tourinho, 

corpo docente de Filosofia; Leandro de Carvalho Raimundo, corpo docente de Teologia; Alexandra Maira 

Justino, corpo técnico administrativo; Lizabete Lázara Campus Pereira, sociedade civil; Peterson Beraldo de 

Andrade, sociedade civil; Leonardo Mariano, corpo discente de Filosofia; Sandro Araújo, corpo discente de 

Teologia. RECONDUZ por um mandato de dois anos:  Michele de Santana Carmelossi, corpo técnico 
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administrativo. NOMEIA por um mandato de dois anos: Vanildo de Paiva, corpo docente de Filosofia; Fábio 

de Souza Leão, corpo docente de Teologia; Edna Maria de Lima Silveira, corpo técnico administrativo; 

Henrique Oliveira Luiz de Paulo, corpo discente de Teologia, João Vitor de Oliveira Santos, corpo discente 

de Filosofia. 

PORTARIA CPA N.º 2/2022, de 7 de março de 2022 - Ato de Nomeação da CPA, para composição 

integral da Comissão Própria de Avaliação (CPA), da Faculdade Católica de Pouso Alegre. NOMEIA por um 

mandato de dois anos, Luiz Carlos Silva da Cunha e Maria Cecília Almeida Pereira Salman, representantes 

da sociedade civil. 

II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:   

  

A CPA da Faculdade Católica de Pouso Alegre, no ciclo avaliativo 2020-2021, vem se propondo 

continuamente a atuar com ênfase na sensibilização, no acompanhamento das avaliações – aplicações e 

análises às respostas dos questionários -, realizados com o corpo docente, discente e técnico-administrativo 

da Instituição, no que tange às suas vivências de práticas acadêmicas.  Esta Comissão entende que, o papel 

da Autoavaliação, no campo da Educação, vem a cada ano, se destacando e ganhando cada vez mais força, 

na medida que passa a ser compreendida como um forte instrumento de gestão.   Esse entendimento é 

assegurado por toda nossa Instituição, conforme consta do Plano de Desenvolvimento Institucional, na 

página 53: 

 
A avaliação institucional é um processo de aferição do desenvolvimento de ações que 

permite o autoconhecimento, a correção e o aperfeiçoamento das ações institucionais, tendo em 
vista a promoção da qualidade acadêmica e a responsabilidade social da instituição em todas as 
suas instâncias. Observado o princípio de mútua retroalimentação existente entre os processos de 
planejamento e avaliação, a avaliação institucional possibilita a construção de um projeto 
acadêmico amparado em princípios como a gestão democrática e a autonomia, que visam a 
consolidar a responsabilidade social e o compromisso científico-cultural da IES. Procura-se, assim, a 
adequada coerência entre a instituição real, a instituição que se projeta e as demandas científicas e 
sociais apresentadas pela realidade.   

 

Devido à pandemia e o crescente avanço do coronavírus SARS-COV-2 foi criado o Comitê Provisório 

de Gestão de Crise da Covid-19, para gerenciar os desafios acadêmicos apresentados. Após ponderações 

desse Comitê foi implementado o Regime Letivo Excepcional que interrompeu as aulas presenciais, para 

todos os cursos de graduação e extensão, a partir de 18 de março de 2020. 

 Durante esse período, os estudantes dos cursos de graduação realizaram suas atividades em seus 

domicílios. As aulas e demais atividades letivas foram realizadas em modalidade remota, pela Plataforma 

Zoom e foram ministradas em forma de videoconferências nos horários normais de aulas. 

As gravações de todas as aulas foram arquivadas em nuvem do Google Drive. Seus links ficaram 

disponíveis aos alunos na área do Sistema Mentor denominada “Material de apoio”. Também ali foram 

colocados slides, textos para leitura e arquivos de trabalhos acadêmicos. É necessário informar que essa 

estratégia foi adotada por dois motivos: manter o registro de todas as atividades; e viabilizar o acesso a 

todos os alunos, incluindo os que, porventura, tivessem alguma dificuldade com internet em seus 

domicílios. Adotou-se uma cultura de que não poderíamos deixar nenhum aluno sem possibilidade de 

acesso às nossas atividades, também de modo assíncrono. 

 

Essa modalidade de estudos remotos permaneceu até 17 de outubro de 2021, quando, após reunião 

do Comitê Provisório de Gestão de Crise da Covid-19, decidiu-se ao retorno de aulas presenciais dando a 

opção aos estudantes pela modalidade híbrida, isto é, conjugando aulas presenciais e remotas para quem, 

justificadamente, estava impossibilitado de frequentar as aulas presenciais. 
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             Tendo em vista, as aulas on-line terem sido ministradas por quase todo ano de 2021, não houve 

mudanças no instrumento de avaliação da CPA, em relação ao questionário de 2020, permanecendo as 

mesmas questões. Esse questionário foi aplicado em novembro de 2021. 

Assim, em consonância com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que tem por 

maior objetivo assegurar o processo integral de avaliações, reconhecendo as diversidades com respeito às 

identidades, foi aplicado pela equipe da CPA, na forma online, o instrumento de coleta de dados para a 

verificação das análises e apreciações que a comunidade acadêmica tem das 11 dimensões, compostas 

neste relatório. Ressalta-se a inclusão da dimensão da Confessionalidade, própria da identidade desta 

instituição. 

 

1. Missão institucional 

2. Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 

3. Políticas para o ensino, pesquisa e extensão 

4. Responsabilidade social 

5. Comunicação com as sociedades interna e externa 

6. Políticas de pessoal 

7. Infraestrutura 

8. Políticas de atendimento 

9. Planejamento e avaliação 

10. Organização e gestão 

11. Confessionalidade 

 

A partir dos dados coletados, a equipe técnica da CPA elaborou um trabalho de sistematização dos 

respectivos dados em planilhas e gráficos. 

Foram setenta (70) discentes da graduação, vinte e um (21) docentes e nove (9) técnico-

administrativos que responderam o questionário. 

A participação dos discentes e técnico administrativos foi de 100%. Já o corpo docente foi de 84% 

(dos 25 professores, 21 responderam), o que mostra uma pequena queda na coleta de dados deste 

segmento, contudo, sem prejudicar esta avaliação, demonstrando o trabalho colaborativo da comunidade 

acadêmica mantido junto à CPA.  

Os números totais foram transformados em tabelas com os índices em porcentagem, e gráficos. 

Todos os indicadores foram considerados na análise, com ênfase à Missão e aos valores da Instituição. De 

posse desses dados, toda a equipe da CPA se organizou em várias reuniões, para partilhar as 

responsabilidades das leituras e análises, formulando os relatórios parciais que, posteriormente, foram 

sistematizados neste relatório que se apresenta.  

Temos optado por utilizar, nos trabalhos desta Comissão, um estudo comparativo com os indicadores 

da avaliação do ciclo anterior, com o objetivo de apresentar suas similaridades e diferenças, comparando-

os. Assim, estabelece-se um instrumento do conhecimento que proporciona aos membros desta Comissão, 

uma orientação geral que facilita planejar, formular hipóteses, realizar mudanças ao interpretar os 

resultados. 

Esta CPA tem consciência da importância do trabalho em equipe, da participação de todo corpo social 

da Instituição, de seu compromisso com os dirigentes da Instituição, da confiança e veracidade dos dados 

coletados, bem como do uso efetivo desses dados. 

Em vista disso, o resultado da autoavaliação institucional deve ser visto como um indicador para a 

tomada de decisões e como parâmetro para os projetos da Instituição visando, não apenas a qualidade do 

ensino, mas principalmente fazer de seus colaboradores (corpo docente, discente e técnico-administrativo) 

sujeitos ativos dessa dinâmica, constituindo-se como essenciais da atividade avaliativa. 
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III - DESENVOLVIMENTO:   

  

Período: 03/05/2021 a 21/03/2022 

 

A - AÇÕES PROGRAMADAS NA PROPOSTA: 

 . Realização das reuniões periódicas da Comissão Própria de Avaliação. 

. Revisão dos instrumentos de coleta de dados. 

. Sensibilização da comunidade acadêmica. 

. Aplicação dos instrumentos de coleta de dados (questionários tipo “Satisfação”). 

. Sistematização dos dados recebidos, em tabelas e gráficos para uma melhor compreensão 

. Leitura e interpretação dos dados coletados a toda comunidade acadêmica. 

. Preparação dos relatórios, por dimensão avaliada. 

. Confecção do Relatório Final e envio para o Sistema e-MEC. 

. Divulgação dos resultados para as comunidades acadêmica e externa. 

 

B - AÇÕES REALIZADAS 

. Reuniões com a CPA:  06/10/2021; 21/02/2022; 07/03/2022; 14/03/2022; 21/03/2021 

. Encontros, em separado, com toda comunidade acadêmica esclarecendo sobre a Missão da C.P.A., sua 

importância, e apresentação do Relatório de 2021, seus dados e observações. 

. Com base nos encontros e nos feedbacks recebidos a equipe manteve o mesmo instrumento de avaliação 

conforme já mencionado acima.  

. Aplicação dos questionários em novembro de 2021 (5/11 – discentes - 17 a 19/11 - docente e técnico-

administrativo) 

. Tratamento dos dados coletados via Google Docs (tabelas e gráficos) durante os meses de dezembro/2021 

e janeiro/2022. 

. Preparação dos relatórios por dimensão pelos membros da CPA, durante o mês de março de 2022; 

. Confecção do Relatório Final da Autoavaliação em março de 2022. 

 

 

IV - RESULTADOS ALCANÇADOS POR DIMENSÃO: 

  

Dimensão 1. Missão da Instituição 

 

1.1 - A instituição cumpre sua missão? 

1.1 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 95,80% 100% 91,10% 94,29% 100,00% 100% 

Bom    3,60% 1,43%    

Insuficiente 4,20%  5,30% 4,29%    

 

Nota-se, ao analisar comparativamente a avaliação do corpo docente nos dois últimos anos, uma 

melhora significativa neste quesito, visto ter atingido o máximo da porcentagem. O corpo técnico, 

permanece na escala máxima no cumprimento da missão da instituição. E, quanto ao corpo discente, houve 

um aumento significativo no conceito “ótimo”, uma leve diminuição no conceito “bom”, mas que é 

compensada pela queda também no conceito “insuficiente”, o que demonstra um crescimento geral no 

cumprimento da missão da instituição. 
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Recomenda-se que se mantenha com os discentes a apresentação da missão da instituição e que os 

recordem da importância de conhecer e divulgar a referida missão e colaborar na sua efetivação no 

cotidiano da instituição. 

 

 

Dimensão 2. Plano de Desenvolvimento Institucional  

 

2.1 – Como você avalia o desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que integra 

o ensino, a pesquisa, a extensão, a gestão e a avaliação institucional 

2.1 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 

NÃO PERGUNTADO 
Ótimo 62,50% 61,90% 55,30% 62,86% 

Bom 37,50% 38,10% 41,10% 35,71% 

Insuficiente    3,60% 1,43% 

 

Quanto ao desenvolvimento do PDI, conforme a avaliação do corpo docente houve uma leve 

diminuição percentual no conceito “ótimo”. Além disso, se manteve zerado o conceito “insuficiente”. Para 

o corpo discente, entretanto, houve uma acentuada melhora de 7,56% no conceito “ótimo” e uma queda 

na avaliação, tanto no conceito “bom”, quanto “insuficiente”. Isso demonstra que são uma maior parcela 

conhece bem Plano de Desenvolvimento. 

 

 

2.2 – A sua participação no desenvolvimento do PDI 

2.2 Docente Discente Técnico 

2020 2021 

NÃO PERGUNTADO 

2020 2021 

Ótimo 29,10% 42,86% 50,00% 66,67% 

Bom 66,70% 57,14% 50,00% 33,33% 

Insuficiente 4,20%     

 

Na análise comparativa dos resultados de 2020 e 2021 houve um significativo crescimento, tanto na 

avaliação do corpo docente quanto do corpo técnico. Quanto ao corpo docente, houve um crescimento de 

13,76% no conceito “ótimo”, tendo como consequência, o decréscimo do conceito “bom”. Assim, percebe-

se que houve uma melhora da Instituição neste quesito. 

 

 

Recomenda-se que o trabalho para a divulgação, envolvimento e participação de docentes e corpo técnico-

administrativo no Plano de Desenvolvimento Institucional sejam intensificados e medidas objetivas, como 

sistema de sugestão e reclamação oficial, sejam pensadas para que os profissionais envolvidos se sintam 

mais ouvidos e participativos na (re)elaboração do PDI. Lembrar que o PDI é atualizado de 4 em 4 anos, 

momento em que é solicitada a participação de toda comunidade acadêmica. 
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Dimensão 3. Política para o Ensino, Pesquisa e Extensão  

 

3.1- Práticas pedagógicas: a seleção de conteúdo 

3.1 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 

NÃO PERGUNTADO 
Ótimo 70,80% 76,19% 55,30% 61,43% 

Bom 29,20% 23,81% 39,30% 37,14% 

Insuficiente    5,40% 1,43% 

 

 

As práticas pedagógicas, bem como a seleção de conteúdos continuaram com uma avaliação em 

patamar elevado. Houve um aumento acentuado no conceito “ótimo” e uma diminuição significativa do 

conceito “insuficiente”, revelando uma satisfação e visão positiva dos corpos docente e discente da 

instituição. Desse modo, a instituição tem reconhecidas suas estratégias quanto à seleção de conteúdos 

que atendam às reais necessidades do processo de construção da aprendizagem.  

 

3.2- Práticas pedagógicas:  as estratégias e recursos didáticos 

3.2 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 

NÃO PERGUNTADO 
Ótimo 50,00% 61,90% 35,70% 55,71% 

Bom 50,00% 38,10% 60,70% 41,43% 

Insuficiente    3,60% 2,86% 

 

 

Quanto às práticas pedagógicas no que se refere aos recursos didáticos, pode-se afirmar que as 

estratégias desenvolvidas foram ao encontro dos anseios de docentes e discentes, pois, se em 2020 houve 

um equilíbrio entre os conceitos “bom” e “ótimo”, em 2021 houve uma evolução expressiva para o conceito 

“ótimo”, com diminuição do conceito “insuficiente”. Ainda impactada pela pandemia em sua fase mais 

aguda, a instituição de ensino conseguiu dar uma resposta adequada, fato comprovado por docentes e 

discentes.   

 

3.3- Práticas pedagógicas: a metodologia de avaliação da aprendizagem 

3.3 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 

NÃO PERGUNTADO 
Ótimo 33,30% 66,67% 32,10% 57,14% 

Bom 66,70% 33,33% 64,30% 40,00% 

Insuficiente   3,60% 2,86% 

 

 

Em que pese as dificuldades e limitações trazidas pelo agravamento da pandemia, as metodologias 

de avaliação da aprendizagem se apresentaram como ponto alto da instituição mantendo, na visão do corpo 

docente, um equilíbrio saudável entre os conceitos “ótimo” e “bom”, na percepção do corpo discente, 

houve uma sensível melhoria do conceito “ótimo” e uma diminuição do “insuficiente”.  Pode-se inferir que, 

também nesse quesito, a instituição trilha o caminho da excelência. 
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3.4 - A sua atuação no planejamento e execução das práticas pedagógicas 

3.4 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 

NÃO PERGUNTADO 
Ótimo 50,00% 47,62% 42,80% 58,57% 

Bom 50,00% 52,38% 53,60% 41,43% 

Insuficiente    3,60%  

 

Quanto à atuação docente e discente no planejamento e execução das práticas pedagógicas, 

constata-se, na perspectiva do corpo docente, uma ligeira diminuição na avaliação com o conceito “ótimo” 

em relação a 2020. No mesmo quesito, o corpo discente apontou uma significativa evolução para o conceito 

“ótimo” e não apresentou insuficiência.  

3.5- Os veículos de divulgação da instituição referentes a produção intelectual, artística e cultural 

3.5 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 33,30% 38,10% 42,80% 42,86% 50,00% 77,78% 

Bom 66,70% 61,90% 48,20% 51,43% 50,00% 22,22% 

Insuficiente    9,00% 5,71%     

 

Nesse aspecto, pode-se notar uma melhoria no conceito “ótimo” percebida pelo corpo docente em 

2021, quando em 2020 prevalecia um equilíbrio entre “bom” e “ótimo”. Na avaliação do corpo discente, 

houve estabilidade no conceito “ótimo”, diminuição no conceito “insuficiente” e aumento no conceito 

“bom”. Percebe-se que houve uma evolução em 2021 considerando uma visão global que abrange corpo 

docente e discente. 

3.6- A sua atuação na produção intelectual e divulgação 

3.6 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 

NÃO PERGUNTADO 
Ótimo 12,50% 9,52% 33,90% 38,57% 

Bom 83,30% 85,71% 58,90% 55,71% 

Insuficiente 4,20% 4,76% 7,20% 5,71% 

 

Na avaliação da atuação de docentes e discentes na produção intelectual e divulgação, constata-se 

que para o corpo docente predomina o conceito “bom”, sendo que o conceito “ótimo” aparece com baixo 

percentual. O conceito “insuficiente” não sofre alteração no comparativo entre os anos 2020/2021. Já para 

o corpo discente, observa-se um equilíbrio entre os conceitos “insuficiente”, “bom” e “ótimo”.  Pode-se 

presumir que essas dificuldades ainda decorrem das limitações impostas pelo recrudescimento da 

pandemia. 

3.7- Formação de pesquisadores, especialmente na iniciação científica 

3.7 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 

NÃO PERGUNTADO 
Ótimo 29,10% 23,81% 48,20% 50,00% 

Bom 66,70% 76,19% 46,40% 47,14% 

Insuficiente 4,20%  5,40% 2,86% 
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No que tange a formação para pesquisa e a iniciação científica, constata-se, na visão do corpo 

docente, a diminuição do conceito “ótimo”, o aumento do conceito “bom” e a ausência do “insuficiente” 

em 2021, o que se revela positivo. Na perspectiva dos discentes, ocorre um equilíbrio entre os conceitos 

“insuficiente”, “bom” e “ótimo”, sendo que o “bom” supera o “ótimo”.   

3.8 - A sua atuação na iniciação científica 

3.8 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 

NÃO PERGUNTADO 
Ótimo 20,80% 19,05% 39,20% 44,29% 

Bom 75,00% 76,19% 53,60% 47,14% 

Insuficiente 4,20% 4,76% 7,20% 8,57% 

 

A avaliação de docentes e discentes, quanto à iniciação científica, revela, para os docentes, a 

diminuição do “ótimo”, e, para os discentes, o aumento em relação a 2020. Para os docentes ocorre um 

equilíbrio no “insuficiente”, de um ano para outro, e para os discentes um aumento.  

 

3.9 - Cursos, projetos e atividades de extensão 

3.9 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 45,80% 66,67% 51,80% 58,57% 66,70% 66,67% 

Bom 54,20% 33,33% 42,80% 41,43% 33,30% 33,33% 

Insuficiente    5,40%    

 

No que concerne a cursos, projetos e atividades de extensão, o corpo docente registrou o aumento 

do conceito “ótimo”, o corpo discente um aumento do conceito “ótimo” e a ausência do conceito 

“insuficiente”, revelando um aumento de eficiência da instituição, e o corpo técnico registrou um salutar 

equilíbrio entre os conceitos “ótimo” e “bom”.  

 

3.10 - A sua atuação, na execução dos cursos, projetos e atividades de extensão 

3.10 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 20,80% 28,57% 35,70% 40,00% 50,00% 55,56% 

Bom 66,70% 52,38% 55,30% 55,71% 50,00% 44,44% 

Insuficiente 12,50% 19,05% 9,00% 4,29%   

 

No quesito em análise, nota-se que o corpo docente atribui a ele o maior percentual de conceito 

“insuficiente” dentre todos os quesitos, o que sugere uma reflexão sobre como compreender e buscar 

superar as dificuldades. Faz-se necessário mencionar que algumas dificuldades e limitações provavelmente 

decorreram da pandemia e do estado de calamidade pública na saúde, o que afetou a vida de toda 

comunidade. Contudo, para o corpo discente houve um avanço significativo nos conceitos “ótimo” e “bom” 

e diminuição no conceito “insuficiente”. Para o corpo técnico não houve insuficiência e apresentou 

melhoria no “ótimo”.  
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Recomenda-se, com relação à elaboração e aplicação das práticas educativas, o oferecimento de mais 

momentos de interação estudantil, bem como de cursos de extensão que possam ser viabilizados de forma 

digital. As interações ofertadas no formato eletrônico viabilizam a participação de todos em horários 

flexíveis, além de propiciar momentos de descontração sem perder o foco pedagógico. Tais práticas poderão 

ser oferecidas por meio de fóruns interativos em plataformas educacionais como o classroom, criação de 

uma biblioteca digital, compartilhamento de materiais no drive, etc. De igual forma, propõe-se a abertura 

dos cursos de extensão também para o mundo digital, a fim de facilitar o acesso aos conteúdos produzidos 

pelos mesmos e estimular a participação de um maior número de interessados. Atentar-se para os melhores 

dias e horários, bem como para a disponibilização das gravações dos cursos por um tempo determinado, 

facilitará o comprometimento dos envolvidos e despertará o interesse daqueles que possuem dificuldades 

em aderir aos cursos presenciais. 

 

 

Dimensão 4. Responsabilidade Social  

 

 4.1 - Projetos voltados para responsabilidade social 

 

4.1 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 33,30% 47,62% 51,80% 54,29% 66,70% 55,56% 

Bom 58,40% 52,38% 41,00% 42,86% 33,30% 44,44% 

Insuficiente 8,30%   7,20% 2,86%   

 

 

A responsabilidade social é uma das dimensões mais prestigiada da instituição e isso se revela na 

percepção de todos que participam na condição de docentes, discentes e corpo técnico ao expressarem 

suas convicções no processo avaliativo. Assim, para os docentes e discentes, em relação a 2020, houve uma 

diminuição dos conceitos “insuficiente” e “bom” e aumento no conceito “ótimo”. Já para o corpo técnico, 

não apresentou o conceito “insuficiente”, porém, houve a diminuição o conceito “ótimo” em 2021 

 

4.2 - Integração da cultura, cidadania e solidariedade nas atividades da Instituição 

4.2 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 41,70% 52,38% 51,80% 50,00% 83,30% 66,67% 

Bom 50,00% 47,62% 41,00% 45,71% 16,70% 33,33% 

Insuficiente 8,30%  7,20% 4,29%   

 

Nesse aspecto, houve uma evolução do conceito “ótimo”, com o desaparecimento do conceito 

“insuficiente” no segmento dos docentes. Para os discentes, diminuiu os conceitos “ótimo” e “insuficiente” 

e aumentou o conceito “bom”, para o corpo técnico, houve o aumento no conceito “bom” e diminuição do 

conceito “ótimo”.  
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4.3 - Política institucional de inclusão de alunos em situação econômica desfavorável (bolsas e descontos) 

4.3 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 41,70% 57,14% 32,10% 42,86% 66,70% 88,89% 

Bom 50,00% 38,10% 51,80% 51,43% 33,30% 11,11% 

Insuficiente 8,30% 4,76% 16,10% 5,71%    

 

Esse quesito é delicado em razão da necessidade de apoiar e acolher alunos em situação econômico-

financeira desfavorável, mas também em virtude das limitações orçamentárias da instituição que deve 

buscar o equilíbrio e sua auto-sustentação. Mesmo diante desse desafio, docentes, discentes e corpo 

técnico apontaram para uma evolução dos conceitos de “insuficiente” para “bom” e “ótimo”.  

4.4 - Projetos desenvolvidos em parceria com associações, ONGs, corais, escolas, igrejas e outras 

4.4 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 29,20% 38,10% 51,80% 57,14% 50,00% 77,78% 

Bom 62,50% 61,90% 39,20% 35,71% 50,00% 22,22% 

Insuficiente 8,30%  9,00% 7,14%    

 

Mesmo com as limitações impostas pela decretação de estado de calamidade pública em virtude da 

pandemia, a instituição não deixou de fazer parcerias e desenvolver projetos com várias outras entidades 

da sociedade civil. Assim, para o corpo docente, houve uma diminuição do conceito “insuficiente” e um 

expressivo aumento no conceito “bom”. Para os discentes, houve aumento significativo do “ótimo” em 

função da sensível diminuição dos conceitos “insuficiente” e “bom”. Para o corpo técnico houve a 

diminuição do conceito “bom” e aumento substancial do conceito “ótimo”.  

4.5- A sua atuação quanto às atividades de responsabilidade social da Instituição 

 

 

 

 

No que diz respeito ao envolvimento pessoal nesse quesito, docentes apontaram para o aumento do 

conceito “bom” em relação aos conceitos “insuficiente” e “ótimo”, discentes registraram aumento nos 

conceitos “insuficiente” e “bom” e diminuição no “ótimo”. Para o corpo técnico, aumento o conceito 

“ótimo” e não apresentou insuficiência.  

Recomenda-se o desenvolvimento de alternativas pedagógicas amplificadas que possam viabilizar, com maior 

intensidade, as interações entre docentes, discentes e a comunidade. Nesse caso, tonar-se imprescindível o 

fortalecimento dos vínculos com ex-alunos, bem como o oferecimento de práticas artísticas e culturais que 

possam ser desenvolvidas por meio de projetos que envolvam todo o corpo estudantil (como foi o caso do 

projeto “Filosofia na Fotografia”).  

 

 

 

4.5 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 16,70% 28,57% 35,70% 41,43% 33,30% 77,78% 

Bom 62,50% 57,14% 57,10% 50,00% 66,70% 22,22% 

Insuficiente 20,80% 14,29% 7,20% 8,57%     
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Dimensão 5. Comunicação com as sociedades interna e externa  

   

5.1 - A utilização dos meios externos de comunicação 

5.1 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 50,00% 57,14% 41,00% 42,86% 50,00% 55,56% 

Bom 50,00% 42,86% 48,20% 54,29% 50,00% 44,44% 

Insuficiente   10,80% 2,86%   

 

Nota-se uma queda considerável de 7,94% no conceito “insuficiente” na avaliação dos discentes em 

relação ao último ano. Os 2,86% que ainda permanecem nesse conceito, por parte dos discentes, são 

praticamente compensados pelos conceitos “ótimo” e “bom”. Vale ressaltar o aumento de 7,14% no 

quesito “ótimo” na avaliação dos docentes e de 5,56% na avaliação do corpo técnico-administrativo. 

Evidentemente, os resultados mostram o comprometimento da instituição em usar dos meios de 

comunicação para a promoção de conteúdos de educação.  

5.2 A participação dos discentes/docentes/corpo técnico nos meios de comunicação da Instituição 

5.2  Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 33,30% 38,10% 42,80% 44,29% 83,30% 55,56% 

Bom 66,70% 57,14% 46,40% 50,00% 16,70% 44,44% 

Insuficiente  4,76% 10,80% 5,71%   

 

Ao considerar o ano anterior, consta-se um resultado satisfatório. Em relação ao ano de 2020, há um 

aumento de 4,76% no quesito “insuficiente”; porém, há uma diminuição, nesse mesmo quesito, de 5,09% 

na avaliação do corpo discente, mantendo o equilíbrio e evidenciando a boa participação de toda a 

instituição no âmbito da comunicação. 

 

5.3 A comunicação entre os discentes/docentes/corpo técnico e a direção 

5.3 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 75,00% 90,48% 67,80% 68,57% 83,30% 77,78% 

Bom 25,00% 9,52% 26,80% 30,00% 16,70% 22,22% 

Insuficiente   5,40% 1,43%    

 

No quesito “ótimo” há uma pequena baixa em relação ao último ano na avaliação do corpo técnico-

administrativo, porém um crescente considerável no quesito “bom” e nenhuma porcentagem no quesito 

“insuficiente”. Na avalição dos corpos docentes e discentes, há uma diferença positiva na comparação entre 

o último ano e o presente. Conclui-se que a instituição tem procurado sempre melhorar na dinâmica da 

comunicação entre os segmentos com a direção.  

 

5.4 A comunicação entre os discentes/docentes/corpo técnico e a coordenação de cursos 

5.4  Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 75,00% 85,71% 73,20% 72,86% 83,30% 77,78% 

Bom 20,80% 14,29% 17,80% 27,14% 16,70% 22,22% 

Insuficiente 4,20%  9,00%    
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Evidencia-se o aumento de 10,71% no quesito “ótimo” na avaliação dos docentes, em 2021. Há uma 

queda, quase que imperceptível, de 0,34% nesse mesmo quesito por parte da avaliação dos discentes, 

comprovando a conservação da dinâmica da comunicação entre esse corpo e a coordenação dos cursos. 

Nota-se, também, que no quesito “insuficiente” não há nenhuma porcentagem, o que afirma a satisfação 

de todos em relação à comunicação. 

 

5.5 A comunicação entre os discentes/corpo técnico e os docentes 

5.5 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 66,70% 76,19% 67,80% 67,14% 83,30% 77,78% 

Bom 33,30% 23,81% 28,60% 31,43% 16,70% 22,22% 

Insuficiente   3,60% 1,43%   

 

Nota-se uma baixa de 3,60% para 1,43% entre os anos de 2020 e 2021 no quesito “insuficiente” na 

avaliação dos discentes, e uma conservação no quesito “ótimo”. Verifica-se, também, um acréscimo 

considerável no quesito “ótimo” por parte dos docentes. A queda no quesito “ótimo” na avaliação do corpo 

técnico-administrativo é compensada pelo acréscimo da porcentagem de 5,52% no quesito “bom”. Afirma-

se o comprometimento do corpo docente com a comunicação na instituição. 

 

5.6 A comunicação entre discentes/docentes e o corpo técnico 

5.6  Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 79,20% 85,71% 60,70% 68,57% 83,30% 66,67% 

Bom 20,80% 14,29% 33,90% 31,43% 16,70% 33,33% 

Insuficiente   5,40%    

 

Para os corpos docentes e discentes houve um aumento satisfatório na porcentagem do quesito 

“ótimo” em 2021. Isso mostra a atenção e comprometimento do corpo técnico-administrativo para a 

funcionalidade na instituição. A queda de 16,63% no quesito “ótimo” por parte do corpo técnico-

administrativo é justificada pelo fato de que alguns membros dessa área não atuam no período noturno, 

dificultando os processos mais intensos de comunicação. 

 

5.7 A comunicação do corpo discente/docente/corpo técnico entre si 

5.7 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 66,70% 66,67% 67,80% 64,29% 100,00% 88,89% 

Bom 33,30% 33,33% 28,60% 35,71%  11,11% 

Insuficiente   3,60%    

 

 

Entre os docentes, a avaliação dos anos de 2020 e 2021 é praticamente a mesma, com dois terços 

que consideram “ótima” a comunicação e um terço que julga ser “boa”. Entre os discentes, houve melhora 

na avaliação no ano de 2021, pois, ainda que tenha diminuído a porcentagem dos que acham “ótimo”, 

cresceu o número daqueles que avaliam como boa a comunicação e desapareceu a avaliação de quem 

julgava “insuficiente”. Entre o corpo técnico-administrativo, no entanto, houve decréscimo na avaliação, 

que em 2020 era predominantemente “ótima”, aparecendo, em 2021, uma parcela que julga como “boa” 

esta comunicação.  
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5.8 - A clareza e atualização das informações disponibilizadas aos discentes/docentes/corpo técnico, 

pelos setores da Instituição 

5.8  Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 79,20% 80,95% 59,00% 62,86% 83,30% 88,89% 

Bom 20,80% 19,05% 39,20% 35,71% 16,70% 11,11% 

Insuficiente    1,80% 1,43%   

 

Cresceu pouco em 2021, entre os docentes, o número daqueles que avaliam este item como “ótimo”, 

havendo uma parcela que considera a clareza e a atualização das informações disponibilizadas “boas”. 

Também entre os discentes houve pequeno crescimento dos que assinalaram “ótimo” em relação a 2020, 

mantendo-se a porcentagem dos que as julgam “insuficientes”. Já entre o corpo técnico-administrativo 

percebe-se um crescimento mais expressivo em 2021 dos que afirmaram serem “ótimas”. Não obstante o 

contínuo esforço da instituição em disponibilizar as informações com clareza, há ainda que se pensar em 

novas estratégias para fazê-las chegar com mais eficácia aos interessados.  

 

5.9 - As possibilidades de reclamações, sugestões e críticas aos serviços da Instituição. 

5.9  Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 79,20% 61,90% 48,20% 50,00% 66,60% 88,89% 

Bom 20,80% 38,10% 44,60% 44,29% 16,70% 11,11% 

Insuficiente   7,20% 5,71% 16,70%  

 

Na opinião dos docentes, houve um decréscimo significativo em 2021 do conceito “ótimo”, mudando 

para “bom”. Para os discentes, as diferenças entre 2020 e 2021 foram pequenas, com relativa melhora em 

2021, mas se mantendo uma pequena porcentagem que julga “insuficientes” essas possibilidades. Já para 

o corpo técnico-administrativo, a evolução de “ótimo” em 2021 foi bastante significativa, desaparecendo 

uma parcela razoável que opinou como “insuficiente” em 2020. A instituição sempre se mostrou aberta às 

manifestações dos interessados e tem progredido na disponibilização de canais e meios para acolhê-las.  

 

5.10 - O retorno das reclamações, sugestões e críticas e as melhorias dos serviços 

5.10 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 75,00% 71,43% 39,30% 44,29% 33,30% 77,78% 

Bom 25,00% 28,57% 48,20% 48,57% 66,70% 22,22% 

Insuficiente   12,50% 7,14%   

 

Nota-se, entre os docentes, no ano de 2021, pequena diminuição do conceito “ótimo” acompanhada 

de crescimento dos que acham “bom” esse retorno, em comparação com o ano anterior. Entre os discentes, 

em 2021 diminuiu o número daqueles que atribuíram conceito “insuficiente”, fazendo crescer o conceito 

“ótimo”. Já a faixa dos que optaram pelo conceito “bom” ficou semelhante à faixa de 2020.  Para o corpo 

técnico-administrativo, foi bastante significativo o crescimento do conceito “ótimo” em 2021, absorvendo 

valores antes atribuídos ao conceito “bom” no ano anterior. Digna de nota é a constatação de que o 

funcionamento da instituição em sistema remoto online pode ter retardado ou dificultado esse efetivo 

retorno.  
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A comunicação institucional sempre é um desafio para todos os setores envolvidos nos processos 

educativos. Se, de um lado, há que se aprimorar constantemente os meios e estratégias que promovam e 

facilitem a comunicação em todas as instâncias, por outro há que se ter motivação e interesse pessoais para 

se alcançar um nível satisfatório no acesso às informações, trocas significativas no cotidiano institucional e 

participação ativa nos processos. Também o cenário da pandemia indiscutivelmente afetou essa área da 

comunicação ao afastar, de algum modo, os atores do processo educativo. A estratégia de ensino remoto, 

sem dúvida, atendeu a uma demanda emergencial com muita eficácia, não obstante os desafios 

encontrados, mas criou algumas barreiras naturais à comunicação mais direta. Recomenda-se que a 

instituição de ensino continue oportunizando aos corpos docente, discente e técnico-administrativo, 

condições para planejamento participativo por meio das mediações institucionais representativas já 

existentes, como os seus Conselhos (CPA, Colegiados de Curso, CONSUP, CONSEPE), ou consolidando canais 

mais diretos de escuta dos interessados em contribuir ou obter informações, como a implantação efetiva do 

órgão de Ouvidoria.  Espera-se, ainda, que continue havendo empenho da instituição para se fazer entender 

pelos discentes, grupo que, pelos indicativos numéricos, sempre aponta mais deficiências na comunicação 

de modo geral.  

 

 

Dimensão 6. Política de pessoal  

 

6.1 - A integração entre os membros da Instituição e a busca de um ambiente de trabalho de 

cooperação, respeito e comunhão fraterna: 

 

6.1 Docente Discente Técnico 

2020 2021 

NÃO 
PERGUNTADO 

2020 2021 

Ótimo 79,20% 90,48% 83,30% 100% 

Bom 20,80% 9,52% 16,70%  

Insuficiente     

 

Observa-se que, no ano de 2021, houve um aumento positivo do conceito “ótimo” neste quesito, 

tanto para o corpo docente, como para o corpo técnico-administrativo, o que demonstrou unanimidade na 

resposta, confirmando a permanência do ambiente cooperativo da instituição.  

 

6.2- Os programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida entre os docentes e o 

corpo técnico 

6.2 Docente Discente Técnico 

2020 2021 

NÃO 
PERGUNTADO 

2020 2021 

Ótimo 29,10% 47,62% 50,00% 33,33% 

Bom 66,70% 52,38% 50,00% 66,67% 

Insuficiente 4,20%    

 

Nota-se que, para os docentes, houve uma melhora em relação aos programas de qualificação 

profissional, com um aumento no conceito “ótimo”. Já na perspectiva do corpo técnico-administrativo, 

mesmo mantendo uma posição positiva, houve uma leve queda neste conceito. 

 

Recomenda-se manter os programas de qualificação dos profissionais, no caso dos docentes, os cursos de 

formação no início dos períodos letivos, com assuntos específicos da área docente e no caso do corpo 

técnico-administrativo verificar possibilidade de cursos de aprimoramento do uso de ferramentas próprias 

da área administrativa.  
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Dimensão 7. Infraestrutura  

 

7.1 - Espaço físico / Uso das salas virtuais na plataforma zoom: 

7.1 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 83,30% 90,48% 73,20% 55,71% 100,00% 88,89% 

Bom 16,70% 9,52% 23,20% 42,86%  11,11%  

Insuficiente    3,60% 1,43%   

  

Durante o ano de 2021, a plataforma zoom foi utilizada até o mês de outubro/2021, pelos professores 

e alunos, no estudo com aulas on-line.  

Houve uma melhora no segmento dos professores neste quesito, considerando a familiaridade com 

o recurso digital. Entre o corpo discente e corpo técnico administrativo, os índices diminuíram um pouco, 

porém, o nível de satisfação ainda continua muito bom, com apenas 1,43% dos discentes considerando 

insuficiente. 

 

7.2 – Equipamentos / Uso do WhatsApp – Grupos/e-mails como recurso pedagógico: 

 

7.2 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 75,00% 85,71% 78,50% 71,43% 100,00% 100% 

Bom 25,00% 14,29% 19,70% 25,71%   

Insuficiente   1,80% 2,86%   

 

A utilização do recurso do WhatsApp, possibilitando a formação de grupos por disciplinas, o uso de 

e-mails para o registro do envio de documentos e entregas de atividades, foram fundamentais para o bom 

andamento dos trabalhos da comunidade acadêmica. Podemos perceber um aumento de satisfação no 

segmento dos docentes, mantendo 100% de satisfação do corpo técnico administrativo. Para o corpo 

discente houve uma leve queda do conceito “ótimo” e um pequeno aumento do índice “Insuficiente” 

 

7.3 – Equipamentos / Disponibilização das aulas gravadas no material de apoio: 

 

7.3 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 70,80% 85,71% 71,40% 72,86% 100,00% 77,78% 

Bom 29,20% 14,29% 26,80% 27,14%  26,80% 

Insuficiente   1,80%    

 

Este quesito está bem avaliado em relação ao ano de 2020, houve uma melhora dos índices na 

satisfação de docentes e discentes. Entre o corpo técnico-administrativo, o nível de satisfação continua 

positivo. 
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7.4 – Biblioteca / Atendimento da Biblioteca na transição para as aulas remotas: 

7.4 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 58,30% 61,90% 42,90% 58,57% 100,00% 100,00% 

Bom 29,20% 33,33% 44,60% 38,57%   

Insuficiente 12,50% 4,76% 12,50% 2,86%   

 

Houve uma melhora neste quesito, com a possibilidade de empréstimos agendados na biblioteca, 

aumentando os índices de satisfação. Para o corpo técnico-administrativo, não houve alteração, 

permanecendo 100% para o conceito “ótimo”.  

 

7.5 – Secretaria / Atendimento da Secretaria na transição para as aulas remotas: 

7.5 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 87,50% 95,24 85,70% 78,57 100,00% 100,00% 

Bom 12,50% 4,76 12,50% 20,00   

Insuficiente   1,80% 1,43   

 

Neste quesito houve uma satisfação positiva pelo corpo docente, pois o índice “ótimo” aumentou 

em relação ao “bom”. No corpo discente observa-se uma pequena migração do conceito “ótimo” para 

“bom”. E o corpo técnico-administrativo se manteve com o nível de satisfação em 100%, para o conceito 

“ótimo”.  

 

7.6 – Tesouraria / Atendimento da Tesouraria na transição para as aulas remotas: 

7.6 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 79,20% 95,24% 50,00% 52,86% 83,30% 100% 

Bom 20,80% 4,76% 46,40% 45,71% 16,70%  

Insuficiente   3,60% 1,43%   

 

Observa-se neste quesito um aumento considerável no conceito “ótimo” no segmento dos 

professores. O corpo discente manteve uma avaliação positiva entre o “bom” e o “ótimo”. Para o corpo  

técnico-administrativo, o nível de satisfação é de 100%  no conceito “ótimo”.  

 

7.7 – Dificuldades com a internet para o acesso às aulas remotas: 

 

7.7 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 20,80% 42,86% 25,00% 21,43% 33,30% 66,67% 

Bom 75,00% 57,14% 66,00% 52,86% 66,70% 22,22% 

Insuficiente 4,20%    9,00% 25,71%       11,11% 

 

Podemos verificar neste item que a satisfação do corpo docente aumentou do “bom” para o “ótimo”, 

sendo positiva sua avaliação. O corpo discente encontrou dificuldades, pois depende de equipamentos 

próprios.  A maioria dos alunos, por ser formada de seminaristas, divide a mesma rede de internet, o que 

ocasiona travamentos e lentidão, dificultando, desta forma, o estudo em aulas remotas. 

O corpo técnico-administrativo teve uma boa avaliação, porém houve um pequeno índice de insatisfação. 
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7.8 – Realização do trabalho, condições materiais e de informação: 

7.8 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 
NÃO 

PERGUNTADO 
NÃO 

PERGUNTADO 

100,00% 88,89% 

Bom  11,11% 

Insuficiente   

 

Esse quesito foi avaliado somente pelo corpo técnico-administrativo e teve um nível de satisfação 

positivo, mantendo-se em 100%, somando-se o “bom” e o “ótimo” 

 

Recomenda-se que a Instituição de Ensino busque utilizar uma forma de divulgação à comunidade 

acadêmica de todo trabalho feito por ela, como a aquisição dos recursos digitais em tempo hábil, para 

atender prontamente as necessidades decorrentes de aulas em forma remota, bem como o uso de recursos 

do WhatsApp, grupos de disciplinas, e-mails, material de apoio do sistema acadêmico Mentor, que são 

ferramentas que trazem agilidade na comunicação entre coordenadores, professores, alunos, secretárias e 

biblioteca. Desse modo, facilitam o envio de material pedagógico pelos professores. Todo esse trabalho deve 

ser divulgado para que, principalmente os estudantes, tenham conhecimento e possam avaliar com 

propriedade os quesitos desta dimensão. Podemos pensar em um canal no novo site da Instituição, podendo 

ser chamado de “Notícias da CPA” para apresentar o trabalho desenvolvido, situando-o na dimensão 

correspondente e, a partir daí, sensibilizar a comunidade acadêmica a acompanhar esse processo. 

 

Dimensão 8. Políticas de Atendimento  

 

8.1 – As políticas de acesso (Vestibular, transferência, vagas remanescentes, disciplina isolada): 

8.1 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 

NÃO PERGUNTADO 
Ótimo 37,50% 66,67% 59,00% 60,00% 

Bom 62,50% 33,33% 39,20% 37,14% 

Insuficiente   1,80% 2,86% 

 
 

As políticas de acesso da instituição são amplas, pois possibilitam o ingresso do estudante de várias 

formas, conforme consta do item avaliado, e há ainda o ingresso através do Enem, política que teve início 

no ano de 2021. Observa-se uma significativa melhora de satisfação no segmento dos docentes, elevando 

o índice “ótimo”. Em relação ao corpo discente, também é avaliado positivamente esse quesito, porém há 

um índice de “insuficiente” de 2,86%, que pode denotar desconhecimento por parte de algum aluno. 

 

  8.2 – As políticas de permanência (acompanhamento pedagógico, apoio financeiro): 

8.2 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 

NÃO PERGUNTADO 
Ótimo 45,80% 52,38% 48,20% 55,71% 

Bom 54,20% 47,62% 48,20% 42,86% 

Insuficiente   3,60% 1,43% 

 

Para o corpo docente o nível de satisfação das políticas de permanência se mantem muito positivo, 

100% consideram “ótimo” e “bom”. Para o corpo discente houve uma melhora na satisfação, e 1,43% 

considera “insuficiente”. 
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8.3 - As políticas de participação dos discentes em atividades de ensino 

8.3 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 

NÃO PERGUNTADO 
Ótimo 54,20% 42,86% 55,30% 60,00% 

Bom 45,80% 57,14% 42,90% 38,57% 

Insuficiente   1,80% 1,43% 

 
Observa-se neste quesito que, para os docentes, a participação dos discentes nas atividades de 

ensino é muito boa, sendo positivo o nível de satisfação. Para os discentes, também se mantém positiva a 

participação dos alunos, aumentando o índice do “ótimo”. Existe um pequeno índice de “insuficiente” que 

se trata de um caso isolado. 

 

8.4 - Os mecanismos de apoio acadêmico, compensação e orientação para os estudantes que apresentam 

dificuldades acadêmicas e pessoais 

8.4 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 

NÃO PERGUNTADO Ótimo 37,50% 42,86% 42,90% 50,00% 

Bom 58,30% 57,14% 55,30% 47,17% 

Insuficiente 4,20%  1,80% 2,86% 

 

O apoio acadêmico é acompanhado de perto pelos coordenadores de curso e pela própria secretaria 

acadêmica, orientando os alunos nas atividades quando ocorrem dúvidas. Neste quesito, o corpo docente 

avaliou satisfatoriamente, havendo um aumento do índice de “ótimo”. Para o corpo discente, houve uma 

melhora em relação a 2020, do conceito “ótimo”, porém também um aumento do “insuficiente”. Entende-

se que essa insatisfação possa ser explicada pelas dificuldades já vistas no item relativo à internet, em que 

o aluno tenha se sentido prejudicado nos estudos. 

 

Recomenda-se fazer uma campanha de publicidade a toda comunidade acadêmica, dando amplo 

conhecimento sobre as políticas de acesso e de permanência dos discentes, bem como, do 

acompanhamento pedagógico e psicopedagógico oferecido aos estudantes. 

Muitas vezes, o discente não avalia bem os quesitos referentes a essa dimensão por desconhecimento. 

 

Dimensão 9. Planejamento e Avaliação   

 
9.1 - Na avaliação institucional 

9.1  Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 75,0% 85,7% 50,0% 67,1% 100,0% 100,0% 

Bom 25,0% 14,3% 48,2% 30,0%   

Insuficiente   1,8% 2,9%   

 

 

Entre os docentes, foi bastante significativo o crescimento do número daqueles que avaliam como 

“ótimo” (10,7%), em relação ao ano anterior. Os outros permaneceram no conceito “bom”. O mesmo se 

nota entre os discentes, havendo um crescimento de 7,1% do quesito “ótimo”. No entanto, permanece um 

conceito de “insuficiente”, ainda que pouco expressivo, como no ano anterior, 1,1% mais elevado em 2021.  
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O nível de satisfação se mantém “ótimo” para o corpo técnico-administrativo. Os números são claros 

em apontar mais efetividade da instuição na avaliação institucional, provocando a satisfação dos 

avaliadores.  

 

9.2 - Na divulgação do processo e dos resultados da avaliação interna 
 

9.2  Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 70,8% 71,4% 55,3% 68,6% 66,7% 88,9% 

Bom 29,2% 28,6% 42,9% 31,4% 33,3% 11,1% 

Insuficiente   1,8%    

 

Entre os docentes, os resultados foram semelhantes nos dois anos, com aproximadamente dois 

terços que assinaram o conceito “ótimo” e um terço “bom”. Também entre os discentes o crescimento do 

conceito “ótimo” foi expressivo em relação ao ano anterior (11,3% a mais). Desapareceu, também, o 

conceito “insuficiente” que figurava no ano de 2020. Mais expressivo ainda (22,2%) foi o crescimento do 

conceito “ótimo” entre os membros do corpo técnico-administrativo em 2021 em relação ao ano anterior. 

O conceito “bom” também aparece, mas ninguém avaliou a divulgação como “insuficiente” nos dois anos. 

Efetivamente, a instituição tem se empenhado em  fazer chegar até aos interessados o funcionamento e 

resultados das avaliações, de modo a satisfazê-los quanto a esse conhecimento.  

 

Recomenda-se, como nos anos anteriores, que a Instituição de Ensino dê continuidade ao trabalho que vem 

sendo desenvolvido, contando com o efetivo envolvimento de todos os membros da Comissão Própria de 

Avaliação, no sentido de elaborar procedimentos que monitorem as avaliações e suas divulgações, com 

utilização de recursos humanos e tecnológicos devidamente preparados para essas atividades. A presente 

avaliação aponta para crescimento da satisfação dos avaliadores nos quesitos ligados ao Planejamento e 

Avaliação, ampliando o espaço da corresponsabilidade na detecção de vulnerabilidades e encaminhamento 

das respectivas soluções.  

 

 

Dimensão 10. Organização e Gestão  

 

10.1 -  Nos órgãos colegiados da Instituição (Consepe, Consup, CPA, NDE, Colegiado de curso) 

10.1  Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 62,50% 85,71% 62,50% 52,86% 83,30% 66,67% 

Bom 37,50% 14,29% 33,90% 45,71% 16,70% 33,33% 

Insuficiente   3,60% 1,43%   

 

 

Percebe-se, na avaliação dos docentes, um contentamento em relação a esse quesito, visto que, em 

2021, a avaliação com o conceito “ótimo” foi alta (85,71%),  sendo que 14,29%  consideraram “boa”. Esse 

cenário já se mostrava animador em 2020, quando 62,50% assinalou o conceito “ótimo” e 37,50% o 

conceito bom. Já na opinião dos discentes, houve uma diminuição de 9,64%, em 2021, do conceito “ótimo”, 

aumentando  o conceito “bom” em 11,81% e diminuindo o conceito “insuficiente” de 3,60% para 1,43%. 

Também entre os membros do corpo técnico-administrativo nota-se relativo decréscimo do conceito 

“ótimo” (queda de 16,63%) e aumento de 16,63% do conceito “bom”. Não houve escolha do conceito 

“insuficiente” em ambos os anos por esse grupo.   
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Recomenda-se manter as iniciativas e estratégias de conscientização de todos os envolvidos no processo 

educativo a respeito da importância dos órgãos colegiados (CONSEPE, CONSUP, CPA, NDE, COLEGIADOS DE 

CURSOS), para que sejam, de fato, instâncias representativas e seus membros autênticos porta-vozes de 

seus pares, tendo em vista sempre o crescimento da Instituição.  

 

Dimensão 11. Confessionalidade  

 

11.1 - A ação da Instituição na garantia da presença da mensagem de Jesus Cristo no mundo científico e 

cultural, mediante o fomento do diálogo entre razão e fé: 

11.1 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 

NÃO PERGUNTADO 
Ótimo 70,80% 90,48% 75,00% 64,29% 

Bom 29,20% 9,52% 23,20% 32,86% 

Insuficiente     1,80% 2,86% 

 

  

No que se refere a esse primeiro aspecto dessa dimensão, vê-se que entre o corpo docente houve 

um significativo aumento positivo, verificado pelo salto de 19,68% no quesito “ótimo”. Dentre os discentes, 

percebe-se uma redução no quesito “ótimo”, que se justifica por um aumento, quase proporcional, no 

quesito “bom”; vê-se ainda um tímido aumento do quesito “insuficiente”. Desse modo, pode-se afirmar 

que a avalição continua sendo positiva. 

 

11.2 - O respeito à liberdade religiosa, de consciência e de expressão e estímulo ao diálogo e à cooperação 

ecumênica e inter-religiosa da Instituição: 

11.2 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ótimo 75,00% 90,48% 80,30% 68,57% 100,00% 77,78% 

Bom 25,00% 9,52% 17,90% 30,00%    22,22% 

Insuficiente    1,80% 1,43%     

 

 Nesse segundo ponto da dimensão confessional, observa-se um salto qualitativo entre os docentes, 

perceptível por um aumento de mais de 15% no quesito “ótimo”; dentre o corpo discente, nota-se uma 

migração do “ótimo” para o “bom”, acompanhada de uma singela redução do quesito “insuficiente”; e 

entre os membros do corpo técnico vê-se também uma significativa migração do quesito “ótimo” para o 

“bom”; mantendo assim, uma avalição positiva. 

 

11.3 - O empenho da Instituição pela formação filosófica e teológica dos candidatos ao ministério 

ordenado da Igreja Católica e dos ministérios laicos, bem como ao serviço evangelizador 

 

11.3 Docente Discente Técnico 

2020 2021 2020 2021 

NÃO PERGUNTADO 
Ótimo 79,20% 85,71% 85,70% 70,00% 

Bom 20,80% 14,29% 12,50% 27,14% 

Insuficiente     1,80% 2,86% 

 

 Com relação a esse empenho da Instituição na formação de seus diversos estudantes, verifica-se, 

entre o corpo docente, um aumento da avaliação positiva, ilustrado pela migração do quesito “bom” para 
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o “ótimo”. Já entre os discentes vê-se o inverso: uma mudança do “ótimo” para o “bom”, acompanhada 

por um pequeno aumento do quesito “insuficiente”. Mesmo com tais transformações, de modo geral, vê-

se uma avaliação positiva desse tópico. 

 

Recomenda-se que esse tema seja abordado mais vezes e de variados modos em ocasiões que envolvam 

toda a comunidade acadêmica, além de que se continue valorizando a reflexão e as práticas nesse sentido, 

através das disciplinas dos cursos de Filosofia e de Teologia, dos cursos de extensão e de eventos. 

Recomenda-se, ainda, dar continuidade às ações que demonstrem de forma concreta a confessionalidade 

institucional, se empenhando na divulgação dos valores evangélicos e práticas que decorram deles. E que a 

liberdade religiosa, de consciência e de expressão e o estímulo ao diálogo e à cooperação ecumênica e inter-

religiosa sejam potencializados, por meio das disciplinas dos cursos de graduação, de cursos de extensão e 

de eventos abertos à comunidade. 

 

 

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

Os resultados deste relatório serão divulgados das seguintes formas:   

1. Presencialmente para o corpo discente e técnico-administrativo, nas dependências da Faculdade 

Católica de Pouso Alegre, nos horários dos respectivos cursos, também deixando expostos os gráficos 

relativos à avaliação da CPA em mural, para toda comunidade acadêmica;  

2. Em reunião pela plataforma zoom, para o corpo docente, devido ao deslocamento de alguns professores 

que moram em outras cidades.   

3. Este relatório será disponibilizado também, através dos e-mails aos membros dos conselhos e colegiados 

e para a Diretoria Geral, Coordenações de cursos e demais membros dos organismos da Instituição;   

4. Divulgação da síntese do relatório via internet, no site da Instituição;   

5. Divulgação para a Fundação Educacional Dom José D´Ângelo Neto (FEJAN), mantenedora da IES.   

   

A migração das aulas presenciais para remotas durante a pandemia, fez com que a Instituição 

tomasse providências em tempo recorde, respondendo efetivamente às necessidades acadêmicas, dando 

suporte ao corpo docente, discente e técnico-administrativo para o uso de tecnologias digitais. 

Este relatório cumpre com sua função de produzir um diagnóstico sobre esse processo e nos aponta 

que houve uma expressiva melhora de satisfação do corpo docente, discente e técnico-administrativo, 

pelos dados apresentados de todos os quesitos avaliados; fica clara a aprovação dessa migração pela 

maioria expressiva da comunidade acadêmica da Instituição e demonstra que as ações acadêmicas e 

administrativas foram assertivas e comprometidas com a singularidade de seus estudantes. 

A retomada das atividades acadêmicas presenciais aconteceu a partir do dia dezoito de outubro de 

dois mil e vinte e um, depois de ouvidos os Conselhos da Instituição e Comitê Provisório de Gestão de Crise 

da Covid-19, e cumprindo as orientações do Ministério da Educação. A instituição adotou a modalidade 

híbrida, dando oportunidade aos estudantes optarem pela forma que desejavam estudar, remota ou 

presencial. 

Esta constante preocupação com seu corpo docente e discente se traduz nas avaliações feitas pela 

CPA. A resposta foi positiva de maneira geral, melhorando os níveis de satisfação de “bom” para “ótimo” 

em seus quesitos. O desafio desta Instituição é buscar o melhor planejamento e implantação de ações 

acadêmicas assertivas que contribuam e sejam coerentes com o compromisso da missão educativa da 

Faculdade Católica de Pouso Alegre, com vistas à formação em nível superior e à difusão de valores éticos 

e sociais e do conhecimento científico.   
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ANEXOS 
 

QUESTIONÁRIOS 

AUTOAVALIAÇÃO – CORPO DISCENTE – 2021 
 

1 – MISSÃO DA INSTITUIÇÃO 
A Faculdade Católica de Pouso Alegre tem como missão: 

"Promover o desenvolvimento integral do ser humano por meio da educação, ajudando-o a crescer na sua 

consciência de cidadão, respeitoso de sua dignidade de pessoa, capaz de construir seu projeto histórico na 

relação pluridimensional consigo mesmo, com os outros, com a natureza e com Deus, promotor da paz e da 

justiça, a serviço do bem comum". 

1.1 - A instituição cumpre sua missão?  

Sim Não Parcialmente 

Comente: 
 

 

2 – PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 

2.1 – Como você avalia o desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que integra 
o ensino, a pesquisa, a extensão, a gestão e a avaliação institucional: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

3 – POLÍTICA PARA O ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 
Como você avalia, diante dos objetivos institucionais, das demandas sociais e das necessidades individuais, 

os seguintes aspectos? 

3.1 - Práticas pedagógicas: a seleção de conteúdo: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

3.2 - Práticas pedagógicas:  as estratégias e recursos didáticos:  

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

3.3 - Práticas pedagógicas: a metodologia de avaliação da aprendizagem: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

3.4 – A sua atuação, como discente, na interatividade e participação das práticas pedagógicas: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

3.5 – Os veículos de divulgação da instituição referentes a produção intelectual, artística e cultural (livros, 
revistas, jornais, fóruns, exposições, congressos, jornadas e palestras...): 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

3.6 – A sua atuação, como discente, na produção intelectual e divulgação da mesma: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 



 

  24 
 

 

3.7 – A formação de pesquisadores, especialmente a iniciação científica na instituição: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

3.8 – A sua atuação, como discente, na iniciação científica: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

3.9 – Os cursos, projetos e as atividades de extensão propostos, na integração com o ensino e a pesquisa: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

3.10 – A sua atuação, como discente, na participação dos cursos, projetos e atividades de extensão: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

4 – RESPONSABILIDADE SOCIAL NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 
Como você avalia: (Lives Teologia/Filosofia – Debates e Leituras) 

4.1 – Os projetos voltados para responsabilidade social: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

4.2 – A integração da cultura, cidadania e solidariedade nas atividades da Instituição: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

4.3 – A política institucional de inclusão de alunos em situação econômica desfavorável (bolsas e 
descontos): 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

4.4 – Os projetos desenvolvidos em parceria com associações, ONGs, corais, escolas, igrejas e outras: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

4.5 – A sua atuação, como discente, quanto às atividades de responsabilidade social da Instituição: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

 
5 – COMUNICAÇÃO COM AS SOCIEDADES INTERNA E EXTERNA NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 
Como você avalia, tendo como critério o cumprimento da missão da Instituição: (Lives Teologia/Filosofia – 

Debates e Leituras) 

5.1 – A utilização dos meios externos de comunicação (rádio, jornal, outdoor, panfletos, página 
eletrônica, mídias digitais, etc): 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.2 – A participação dos discentes nos meios de comunicação da Instituição: 
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Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.3 – A comunicação entre os discentes e a direção: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.4 – A comunicação entre os discentes e a coordenação de cursos: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.5 – A comunicação entre os discentes e o corpo docente: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.6 – A comunicação entre os discentes e o corpo técnico-administrativo: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.7 – A comunicação do corpo discente entre si: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.8 – A clareza e atualização das informações disponibilizadas aos discentes, pelos setores da Instituição: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.9 – As possibilidades de reclamações, sugestões e críticas aos serviços da Instituição: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.10 – O retorno das reclamações, sugestões e críticas e as melhorias dos serviços: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

6 – INFRAESTRUTURA VIRTUAL 
Como você avalia a infraestrutura da Instituição, nos setores abaixo, em relação às demandas dos discentes: 

6.1 – Uso das salas virtuais na plataforma zoom:  

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

6.2 – Uso do WhatsApp – Grupos/e-mails como recurso pedagógico: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

6.3 – Disponibilização das aulas gravadas no material de apoio: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
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6.4 – Atendimento da Biblioteca na transição para as aulas remotas: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

6.5 – Atendimento da Secretaria na transição para as aulas remotas:  

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

6.5 – Atendimento da Tesouraria na transição para as aulas remotas:  

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

6.6 - Dificuldades com a internet para o acesso às aulas remotas:  

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

7 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 
Como você avalia as seguintes áreas de apoio aos discentes: 

7.1 – As políticas de acesso (Vestibular, transferência, vagas remanescentes, disciplina isolada): 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

7.2 – As políticas de permanência (acompanhamento pedagógico, apoio financeiro): 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

7.3 – As políticas de participação dos discentes em atividades de ensino (estágio, monitoria...), e 
avaliação institucional: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

7.4 – Os mecanismos de apoio acadêmico, compensação e orientação para os discentes que apresentam 
dificuldades acadêmicas: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

 
 
8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 
Como você avalia a participação dos discentes: 

8.1 – Na avaliação institucional: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

8.2 – Na divulgação do processo e dos resultados da avaliação interna: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
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9 – GESTÃO NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 
Como você avalia a participação dos discentes: 

 

9.1 – Nos órgãos colegiados da Instituição (Consepe, Consup, CPA, Colegiado de curso): 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 
10 – CONFESSIONALIDADE NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 
Como você avalia, diante dos desafios e problemas da atualidade: 

10.1 – A ação da Instituição na garantia da presença da mensagem de Jesus Cristo no mundo científico e 
cultural, mediante o fomento do diálogo entre razão e fé: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

10.2 – O respeito à liberdade religiosa, de consciência e de expressão e estímulo ao diálogo e à 
cooperação ecumênica e inter-religiosa da Instituição: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

10.3 – O empenho da Instituição pela formação filosófica e teológica dos candidatos ao ministério 
ordenado da Igreja Católica e dos ministérios laicos, bem como ao serviço evangelizador: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

AUTOAVALIAÇÃO – CORPO DOCENTE – 2021 
 

1 – MISSÃO DA INSTITUIÇÃO 
A Faculdade Católica de Pouso Alegre tem como missão: 

"Promover o desenvolvimento integral do ser humano por meio da educação, ajudando-o a crescer na sua 

consciência de cidadão, respeitoso de sua dignidade de pessoa, capaz de construir seu projeto histórico na 

relação pluridimensional consigo mesmo, com os outros, com a natureza e com Deus, promotor da paz e da 

justiça, a serviço do bem comum". 

1.1 - A instituição cumpre sua missão?  

Sim Não Parcialmente 

Comente: 
 

 

2 – PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 

2.1 – Como você avalia o desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que integra 
o ensino, a pesquisa, a extensão, a gestão e a avaliação institucional: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

2.2 – A sua participação, como docente, no desenvolvimento do PDI: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
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3 – POLÍTICA PARA O ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 
Como você avalia, diante dos objetivos institucionais, das demandas sociais e das necessidades individuais, 

os seguintes aspectos? 

 

3.1 - Práticas pedagógicas: a seleção de conteúdo: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

3.2 - Práticas pedagógicas:  as estratégias e recursos didáticos:  

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

3.3 - Práticas pedagógicas: a metodologia de avaliação da aprendizagem: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

3.4 – A sua atuação, como docente, no planejamento e execução das práticas pedagógicas: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

3.5 – Os veículos de divulgação da instituição referentes a produção intelectual, artística e cultural (livros, 
revistas, jornais, fóruns, exposições, congressos, jornadas e palestras...): 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

3.6 – A sua atuação, como docente, na produção intelectual e divulgação da mesma: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

3.7 – A formação de pesquisadores, especialmente a iniciação científica na instituição: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

3.8 – A sua atuação, como docente, na iniciação científica: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

3.9 – Os cursos, projetos e as atividades de extensão propostos, na integração com o ensino e a pesquisa: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

3.10 – A sua atuação, como docente, na execução dos cursos, projetos e atividades de extensão: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

4 – RESPONSABILIDADE SOCIAL NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 
Como você avalia: (Lives Teologia/Filosofia – Debates e Leituras) 

4.1 – Os projetos voltados para responsabilidade social:  

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
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4.2 – A integração da cultura, cidadania e solidariedade nas atividades da Instituição: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

4.3 – A política institucional de inclusão de alunos em situação econômica desfavorável (bolsas e 
descontos): 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

4.4 – Os projetos desenvolvidos em parceria com associações, ONGs, corais, escolas, igrejas e outras: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

4.5 – A sua atuação, como docente, quanto às atividades de responsabilidade social da Instituição: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

5 – COMUNICAÇÃO COM AS SOCIEDADES INTERNA E EXTERNA NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 
Como você avalia, tendo como critério o cumprimento da missão da Instituição: (Lives Teologia/Filosofia – 

Debates e Leituras) 

5.1 – A utilização dos meios externos de comunicação (rádio, jornal, outdoor, panfletos, página 
eletrônica, mídias digitais, etc): 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.2 – A participação dos docentes nos meios de comunicação da Instituição: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.3 – A comunicação entre os docentes e a direção: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.4 – A comunicação entre os docentes e a coordenação de cursos: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.5 – A comunicação entre os docentes e o corpo discente: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.6 – A comunicação entre os docentes e o corpo técnico-administrativo: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.7 – A comunicação do corpo docente entre si: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.8 – A clareza e atualização das informações disponibilizadas aos docentes, pelos setores da Instituição: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 



 

  30 
 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.9 – As possibilidades de reclamações, sugestões e críticas aos serviços da Instituição: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.10 – O retorno das reclamações, sugestões e críticas e as melhorias dos serviços: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

6 – POLÍTICA DE PESSOAL NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 
Como você avalia: 

6.1 – A integração entre os membros da Instituição e a busca de um ambiente de trabalho de cooperação, 
respeito e comunhão fraterna: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

6.2 – Os programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida para o corpo docente:  

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

7 – INFRAESTRUTURA VIRTUAL 
Como você avalia a infraestrutura da Instituição, nos setores abaixo, em relação às demandas dos docentes: 

7.1 – Uso das salas virtuais na plataforma zoom:  

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

7.2 – Uso do WhatsApp – Grupos/e-mails como recurso pedagógico: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

7.3 – Disponibilização das aulas gravadas no material de apoio: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

7.4 - Atendimento da Biblioteca na transição para as aulas remotas: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

7.5 – Atendimento da Secretaria na transição para as aulas remotas:  

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

7.6 – Atendimento da Tesouraria na transição para as aulas remotas:  

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

7.7 – Dificuldades com a internet para o acesso às aulas remotas: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
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8 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 
Como você avalia as seguintes áreas de apoio aos discentes: 

 

8.1 – As políticas de acesso (Vestibular, transferência, vagas remanescentes, disciplina isolada): 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

8.2 – As políticas de permanência (acompanhamento pedagógico, apoio financeiro): 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

8.3 – As políticas de participação dos discentes em atividades de ensino (estágio, monitoria...), e 
avaliação institucional: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

8.4 – Os mecanismos de apoio acadêmico, compensação e orientação para os discentes que apresentam 
dificuldades acadêmicas: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

9 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 
Como você avalia a participação dos docentes: 

9.1 – Na avaliação institucional: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

9.2 – Na divulgação do processo e dos resultados da avaliação interna: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

10 – GESTÃO NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 
Como você avalia a participação dos docentes: 

10.1 – Nos órgãos colegiados da Instituição (Consepe, Consup, CPA, NDE, Colegiado de curso): 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

11 – CONFESSIONALIDADE NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 
Como você avalia, diante dos desafios e problemas da atualidade: 

11.1 – A ação da Instituição na garantia da presença da mensagem de Jesus Cristo no mundo científico e 
cultural, mediante o fomento do diálogo entre razão e fé: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

11.2 – O respeito à liberdade religiosa, de consciência e de expressão e estímulo ao diálogo e à 
cooperação ecumênica e inter-religiosa da Instituição: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 
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Em caso de insuficiente, justifique: 
 
 

11.3 – O empenho da Instituição pela formação filosófica e teológica dos candidatos ao ministério 
ordenado da Igreja Católica e dos ministérios laicos, bem como ao serviço evangelizador: 

Ótimo Bom / Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

AUTOAVALIAÇÃO – CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – 2021 
 

1 – MISSÃO DA INSTITUIÇÃO 
A Faculdade Católica de Pouso Alegre tem como missão: 

"Promover o desenvolvimento integral do ser humano por meio da educação, ajudando-o a crescer na sua 

consciência de cidadão, respeitoso de sua dignidade de pessoa, capaz de construir seu projeto histórico na 

relação pluridimensional consigo mesmo, com os outros, com a natureza e com Deus, promotor da paz e da 

justiça, a serviço do bem comum". 

1.1 - A instituição cumpre sua missão?  

Sim Não Parcialmente 

Comente: 
 

 

2 – PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 

2.1 – A sua participação, como corpo técnico-administrativo, no desenvolvimento do PDI: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

3 – POLÍTICA PARA O ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 
Como você avalia, diante dos objetivos institucionais, das demandas sociais e das necessidades individuais, 

os seguintes aspectos? 

3.1 – Os veículos de divulgação da instituição referentes à produção intelectual, artística e cultural (livros, 
revistas, jornais, fóruns, exposições, congressos, jornadas e palestras...): 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

3.2 – Os cursos, projetos e as atividades de extensão propostos, na integração com o ensino e a pesquisa: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

3.3 – A sua participação, como corpo técnico-administrativo, nas atividades de extensão: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

4 – RESPONSABILIDADE SOCIAL NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 
Como você avalia: (Lives Teologia/Filosofia – Debates e Leituras) 

4.1 – Os projetos voltados para responsabilidade social: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
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4.2 – A integração da cultura, cidadania e solidariedade nas atividades da Instituição: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

4.3 – A política institucional de inclusão de alunos em situação econômica desfavorável (bolsas e 
descontos): 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

4.4 – Os projetos desenvolvidos em parceria com associações, ONGs, corais, escolas, igrejas e outras: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

4.5 – A sua atuação, como corpo técnico-administrativo, quanto às atividades de responsabilidade social 
da Instituição: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

5 – COMUNICAÇÃO COM AS SOCIEDADES INTERNA E EXTERNA NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 
Como você avalia, tendo como critério o cumprimento da missão da Instituição: (Lives Teologia/Filosofia – 

Debates e Leituras) 

5.1 – A utilização dos meios externos de comunicação (rádio, jornal, outdoor, panfletos, página 
eletrônica, mídias digitais, etc): 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.2 – A participação do corpo técnico-administrativo nos meios de comunicação da Instituição: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.3 – A comunicação entre o corpo técnico-administrativo e a direção: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.4 – A comunicação entre o corpo técnico-administrativo e a coordenação de cursos: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.5 – A comunicação entre o corpo técnico-administrativo e o corpo docente: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.6 – A comunicação entre o corpo discentes e o corpo técnico-administrativo: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.7 – A comunicação do corpo técnico-administrativo entre si: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
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5.8 – A clareza e atualização das informações disponibilizadas ao corpo técnico-administrativo, pelos 
setores da Instituição: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.9 – As possibilidades de reclamações, sugestões e críticas aos serviços da Instituição: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

5.10 – O retorno das reclamações, sugestões e críticas e as melhorias dos serviços: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

6 – POLÍTICA DE PESSOAL NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 

Como você avalia: 

6.1 – A integração entre os membros da Instituição e a busca de um ambiente de trabalho de cooperação, 
respeito e comunhão fraterna: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

6.2 – Os programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida para o corpo técnico-
administrativo: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

7 – INFRAESTRUTURA VIRTUAL 
Como você avalia a infraestrutura da Instituição, nos setores abaixo: 

7.1 – Uso das salas virtuais na plataforma zoom: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

7.2 – Uso do WhatsApp – Grupos/e-mails como recurso pedagógico: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

7.3 – Disponibilização das aulas gravadas no material de apoio: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

7.4 - Atendimento da Biblioteca na transição para as aulas remotas: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

7.5 – Atendimento da Secretaria na transição para as aulas remotas: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

7.6 – Atendimento da Tesouraria na transição para as aulas remotas: 
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Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

7.7 – Dificuldades com a internet para o acesso às aulas remotas: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

7.8 – Para a realização do seu trabalho, em relação às condições materiais e de informação: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 
Como você avalia a participação do corpo técnico-administrativo: 

8.1 – Na avaliação institucional: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

8.2 – Na divulgação do processo e dos resultados da avaliação interna: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 

9 – GESTÃO NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 
Como você avalia a participação do corpo técnico-administrativo: 

9.1 – Nos órgãos colegiados da Instituição (Consup, CPA): 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
 

 
10 – CONFESSIONALIDADE NA TRANSIÇÃO PARA AS AULAS REMOTAS 
Como você avalia, diante dos desafios e problemas da atualidade: 

10.1 – O respeito à liberdade religiosa, de consciência e de expressão e estímulo ao diálogo e à 
cooperação ecumênica e inter-religiosa da Instituição: 

Ótimo Suficiente Insuficiente 

Em caso de insuficiente, justifique: 
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2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

2.1. Como você avalia o desenvolvimento do Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI):

2.2. A sua participação, no desenvolvimento do PDI:

ÓTIMO 61,90% 62,50% 62,86% 55,30% 42,86% 29,10% 66,67% 50,00%

BOM 38,10% 37,50% 35,71% 41,10% 57,14% 66,70% 33,33% 50,00%

INSUFICIENTE 1,43% 3,60% 4,20%
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2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

3.1-Práticas pedagógicas: a seleção de conteúdo 3.2-Práticas pedagógicas:  as estratégias e recursos didáticos

ÓTIMO 76,19% 70,80% 61,43% 55,30% 61,90% 50,00% 55,71% 35,70%

BOM 23,81% 29,20% 37,14% 39,30% 38,10% 50,00% 41,43% 60,70%

INSUFICIENTE 1,43% 5,40% 2,86% 3,60%
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2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

3.3-Práticas pedagógicas: a metodologia de avaliação da aprendizagem
3.4. A sua atuação, na interatividade e participação das práticas

pedagógicas:

ÓTIMO 66,67% 33,30% 57,14% 32,10% 47,62% 50,00% 58,57% 42,80%

BOM 33,33% 66,70% 40,00% 64,30% 52,38% 50,00% 41,43% 53,60%

INSUFICIENTE 2,86% 3,60% 3,60%
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2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

3.5. Os veículos de divulgação da instituição referentes a produção
intelectual, artística e cultural:

3.6. A sua atuação, na produção intelectual e divulgação da mesma:

ÓTIMO 38,10% 33,30% 42,86% 42,80% 77,78% 50,00% 9,52% 12,50% 38,57% 33,90%

BOM 61,90% 66,70% 51,43% 48,20% 22,22% 50,00% 85,71% 83,30% 55,71% 58,90%

INSUFICIENTE 5,71% 9,00% 4,76% 4,20% 5,71% 7,20%
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Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

3.7. A formação de pesquisadores, especialmente a iniciação científica na
instituição:

3.8. A sua atuação, na iniciação científica:

ÓTIMO 23,81% 29,10% 50,00% 48,20% 19,05% 20,80% 44,29% 39,20%

BOM 76,19% 66,70% 47,14% 46,40% 76,19% 75,00% 47,14% 53,60%

INSUFICIENTE 4,20% 2,86% 5,40% 4,76% 4,20% 8,57% 7,20%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Política para o Ensino, Pesquisa e Extensão

ÓTIMO BOM INSUFICIENTE



 

  42 
 

 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

3.9. Os cursos, projetos e as atividades de extensão propostos, na integração com o ensino e a pesquisa:3.10. A sua atuação, na participação dos cursos, projetos e atividades de extensão:

ÓTIMO 66,67% 45,80% 58,57% 51,80% 66,67% 66,70% 28,57% 20,80% 40,00% 35,70% 55,56% 50,00%

BOM 33,33% 54,20% 41,43% 42,80% 33,33% 33,30% 52,38% 66,70% 55,71% 55,30% 44,44% 50,00%

INSUFICIENTE 5,40% 19,05% 12,50% 4,29% 9,00%
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Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

4.1. Os projetos voltados para a responsabilidade social:
4.2. A integração da cultura, cidadania e solidariedade nas atividades da

Instituição:

ÓTIMO 47,62% 33,30% 54,29% 51,80% 55,56% 66,70% 52,38% 41,70% 50,00% 51,80% 66,67% 83,30%

BOM 52,38% 58,40% 42,86% 41,00% 44,44% 33,30% 47,62% 50,00% 45,71% 41,00% 33,33% 16,70%

INSUFICIENTE 8,30% 2,86% 7,20% 8,30% 4,29% 7,20%
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Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

4.3. A política institucional de inclusão de alunos em situação
econômica desfavorável (bolsas e descontos):

4.4. Os projetos desenvolvidos em parceria com  associações, ONGs,
corais, escolas, igrejas e outras:

ÓTIMO 57,14% 41,70% 42,86% 32,10% 88,89% 66,70% 38,10% 29,20% 57,14% 51,80% 77,78% 50,00%

BOM 38,10% 50,00% 51,43% 51,80% 11,11% 33,30% 61,90% 62,50% 35,71% 39,20% 22,22% 50,00%

INSUFICIENTE 4,76% 8,30% 5,71% 16,10% 8,30% 7,14% 9,00%
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Docentes Discentes Corpo técnico

4.5. A sua atuação, quanto às atividades de responsabilidade social da Instituição:

ÓTIMO 28,57% 16,70% 41,43% 35,70% 77,78% 33,30%

BOM 57,14% 62,50% 50,00% 57,10% 22,22% 66,70%

INSUFICIENTE 14,29% 20,80% 8,57% 7,20%
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Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

5.1. A utilização dos meios externos de comunicação (rádio, jornal, outdoor,
panfletos, página eletrônica, mídias digitais, etc):

5.2. A participação dos discentes, docentes e técnicos administrativos nos meios
de comunicação da Instituição:

ÓTIMO 57,14% 50,00% 42,86% 41,00% 55,56% 50,00% 38,10% 33,30% 44,29% 42,80% 55,56% 83,30%

BOM 42,86% 50,00% 54,29% 48,20% 44,44% 50,00% 57,14% 66,70% 50,00% 46,40% 44,44% 16,70%

INSUFICIENTE 2,86% 10,80% 4,76% 5,71% 10,80%
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Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

5.3-A comunicação entre os estudantes/professores/corpo técnico com
a direção:

5.4-A comunicação entre estudantes/professores/corpo técnico com a
coordenação de cursos:

ÓTIMO 90,48% 75,00% 68,57% 67,80% 77,78% 83,30% 85,71% 75,00% 72,86% 73,20% 77,78% 83,30%

BOM 9,52% 25,00% 30,00% 26,80% 22,22% 16,70% 14,29% 20,80% 27,14% 17,80% 22,22% 16,70%

INSUFICIENTE 1,43% 5,40% 4,20% 9,00%
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Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

5.5-A comunicação entre estudantes/corpo técnico com o corpo
docente:

5.6-A comunicação entre estudantes/docentes com o corpo técnico:

ÓTIMO 76,19% 66,70% 67,14% 67,80% 77,78% 83,30% 85,71% 79,20% 68,57% 60,70% 66,67% 83,30%

BOM 23,81% 33,30% 31,43% 28,60% 22,22% 16,70% 14,29% 20,80% 31,43% 33,90% 33,33% 16,70%

INSUFICIENTE 1,43% 3,60% 5,40%
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Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

5.7-A comunicação do corpo discente/docente/técnico-administrativo
entre si:

5.8-A clareza e atualização das informações disponibilizadas pelos
setores da Instituição:

ÓTIMO 66,67% 66,70% 64,29% 67,80% 88,89% 100,00% 80,95% 79,20% 62,86% 59,00% 88,89% 83,30%

BOM 33,33% 33,30% 35,71% 28,60% 11,11% 19,05% 20,80% 35,71% 39,20% 11,11% 16,70%

INSUFICIENTE 3,60% 1,43% 1,80%
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Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

5.9-As possibilidades de reclamações, sugestões e críticas aos
serviçoes da Instituição:

5.10-O retorno das reclamações, sugestões, críticas e as melhorias
dos serviços:

ÓTIMO 61,90% 79,20% 50,00% 48,20% 88,89% 66,60% 71,43% 75,00% 44,29% 39,30% 77,78% 33,30%

BOM 38,10% 20,80% 44,29% 44,60% 11,11% 16,70% 28,57% 25,00% 48,57% 48,20% 22,22% 66,70%

INSUFICIENTE 5,71% 7,20% 16,70% 7,14% 12,50%
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Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

6.1. A integração entre os membros da Instituição: 6.2. Os programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida para o corpo docente/corpo técnico:

ÓTIMO 90,48% 79,20% 100,00% 83,30% 47,62% 29,10% 33,33% 50,00%

BOM 9,52% 20,80% 16,70% 52,38% 66,70% 66,67% 50,00%

INSUFICIENTE 4,20%
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Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

7.1-Uso das salas virtuais na plataforma zoom: 7.2- Uso do WhatsApp – Grupos/e-mails como recurso pedagógico:

ÓTIMO 90,48% 83,30% 55,71% 73,20% 88,89% 100,00% 85,71% 75,00% 71,43% 78,50% 100,00% 100,00%

BOM 9,52% 16,70% 42,86% 23,20% 11,11% 14,29% 25,00% 25,71% 19,70%

INSUFICIENTE 1,43% 3,60% 2,86% 1,80%
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Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

7.3- Disponibilização das aulas gravadas no material de apoio: 7.4- Atendimento da Biblioteca na transição para as aulas remotas:

ÓTIMO 85,71% 70,80% 72,86% 71,40% 77,78% 100,00% 61,90% 58,30% 58,57% 42,90% 100,00% 100,00%

BOM 14,29% 29,20% 27,14% 26,80% 22,22% 33,33% 29,20% 38,57% 44,60%

INSUFICIENTE 1,80% 4,76% 12,50% 2,86% 12,50%
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Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

7.5- Atendimento da Secretaria na transição para as aulas remotas: 7.6- Atendimento da Tesouraria na transição para as aulas remotas:

ÓTIMO 95,24% 87,50% 78,57% 85,70% 100,00% 100,00% 95,24% 79,20% 52,86% 50,00% 100,00% 83,30%

BOM 4,76% 12,50% 20,00% 12,50% 4,76% 20,80% 45,71% 46,40% 16,70%

INSUFICIENTE 1,43% 1,80% 1,43% 3,60%
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Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

7.7-Dificuldades com a internet para o acesso às aulas remotas: 7.8 -Realização do trabalho condições materiais e de informação

ÓTIMO 42,86% 20,80% 21,43% 25,00% 11,11% 33,30% 88,89% 100,00%

BOM 57,14% 75,00% 52,86% 66,00% 22,22% 66,70% 11,11%

INSUFICIENTE 4,20% 25,71% 9,00% 66,67%
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Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

8.1-As políticas de acesso: 8.2-As políticas de permanência

ÓTIMO 66,67% 37,50% 60,00% 59,00% 52,38% 45,80% 55,71% 48,20%

BOM 33,33% 62,50% 37,14% 39,20% 47,62% 54,20% 42,86% 48,20%

INSUFICIENTE 2,86% 1,80% 1,43% 3,60%
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Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

8.3. As políticas de participação dos discentes em atividades de ensino (estágio, monitoria...), e avaliação institucional:8.4. Os mecanismos de apoio acadêmico, compensação e orientação para os discentes que apresentam dificuldades acadêmicas:

ÓTIMO 42,86% 54,20% 60,00% 55,30% 42,86% 37,50% 50,00% 42,90%

BOM 57,14% 45,80% 38,57% 42,90% 57,14% 58,30% 47,17% 55,30%

INSUFICIENTE 1,43% 1,80% 4,20% 2,86% 1,80%
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Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

9.1-Na avaliação institucional: 9.2. Na divulgação do processo e dos resultados da avaliação interna:

ÓTIMO 85,7% 75,0% 67,1% 50,0% 100,0% 100,0% 71,4% 70,8% 68,6% 55,3% 88,9% 66,7%

BOM 14,3% 25,0% 30,0% 48,2% 28,6% 29,2% 31,4% 42,9% 11,1% 33,3%

INSUFICIENTE 2,9% 1,8% 1,8%
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Docentes Discentes Corpo técnico

10.1-Nos órgãos colegiados da Instituição:

ÓTIMO 85,71% 62,50% 52,86% 62,50% 66,67% 83,30%

BOM 14,29% 37,50% 45,71% 33,90% 33,33% 16,70%

INSUFICIENTE 1,43% 3,60%
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Docentes Discentes Corpo técnico Docentes Discentes Corpo técnico

11.1-Fomento do diálogo entre fé e razão 11.2-Estímulo ao diálogo e à cooperação ecumênica e inter-religiosa

ÓTIMO 90,48% 70,80% 64,29% 75,00% 90,48% 75,00% 68,57% 80,30% 77,78% 100,00%

BOM 9,52% 29,20% 32,86% 23,20% 9,52% 25,00% 30,00% 17,90% 22,22%

INSUFICIENTE 2,86% 1,80% 1,43% 1,80%
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Docentes Discentes Corpo técnico

11.3-O empenho da Instituição pela formação filosófica e teológica

ÓTIMO 85,71% 79,20% 70,00% 85,70%

BOM 14,29% 20,80% 27,14% 12,50%

INSUFICIENTE 2,86% 1,80%
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