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INTRODUÇÃO 

 

 O Ministério de Educação (MEC), por meio da implantação do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), constatou a necessidade de incluir, como parte 

integrante do processo avaliativo das Instituições de Ensino Superior – IES, o seu 

planejamento estratégico, sintetizado no que se convencionou denominar de Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI. 

 Desta forma, a Direção da Faculdade Catuaí, ciente de suas responsabilidades, 

cumpre com uma das suas atribuições, que consiste em elaborar e atualizar instrumentos 

de autoavaliação, avaliar e analisar os resultados obtidos, propondo ações que tenham 

como finalidade sanar as dificuldades apontadas por intermédio da autoavaliação 

Institucional. 
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1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL 
 
 
A FACULDADE CATUAÍ é uma Instituição privada de Ensino Superior, com fins 

lucrativos, situada à Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 210, em Cambé, PR e tem por 

missão produzir, socializar e aplicar o conhecimento nos diversos campos do saber, por 

meio do ensino, da pesquisa e da extensão, tendo como pretensão contribuir para o 

desenvolvimento social e econômico do país e da região na qual está inserida, promover a 

formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho e capazes de atuar na 

construção de uma sociedade mais justa e democrática. 

Mantida pela Associação de Ensino de Cambé, entidade fundada em agosto de 

1999. Resultante de iniciativa de um grupo de pessoas da sociedade civil organizada e 

empreendedora teve como objetivos amparar, fomentar e desenvolver o ensino e a cultura 

na região. A Faculdade Catuaí deu início efetivo às atividades acadêmicas no primeiro 

semestre de 2002, exatamente no dia 02 de fevereiro com a abertura do curso de Direito, 

autorizado pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) através da Portaria 178 assinada 

pelo ministro interino Luciano Oliva Patrício e publicada no Diário Oficial da União no dia 

29/01/2002. 

 Ao iniciar suas atividades acadêmicas em 18 de março de 2002, a Faculdade 

realizou a oferta dos cursos de Administração, Direito e Pedagogia. 

 A Faculdade Catuaí possui cinquenta e nove docentes em seu quadro e está 

autorizada a ministrar as seguintes modalidades de ensino: 

 I - sequenciais de complementação de estudos ou de formação específica, na forma 

da legislação vigente;  

II - de graduação, incluindo os de tecnologia, abertos a candidatos que tenham 

concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;  

III - de pós-graduação, compreendendo cursos ou programas de especialização, 

aperfeiçoamento e atualização, abertos aos diplomados em cursos superiores;  

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos, 

em cada caso, pelo COSUP (Conselho Superior). 

 

1.1 Os Cursos de Graduação 
 
 O Curso de Administração possui como finalidades e objetivos promover a formação 

de cidadãos, que colaboram para o progresso econômico, social e cultural da região Norte 

do Estado do Paraná, onde o curso encontra-se instalado e em funcionamento, contribuindo 
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desta forma para o progresso geral do país, em conformidade com os princípios 

democráticos e atendidas as prescrições legais. 

As atividades do Curso de Administração da Faculdade tiveram início em Fevereiro 

de 2002, formando sua primeira turma em Dezembro de 2005, cumpridos os oitos 

semestres estabelecidos para a integralização do curso. 

Seus atos de autorização são: AUTORIZAÇÃO - Portaria MEC nº 1692, de 

01/08/2001, publicada no DOU em 06/08/2001. RECONHECIMENTO: Portaria MEC nº 

778, de 10/06/2009, publicada no DOU em 15/06/2009. RENOVAÇÃO DE 

RECONHECIMENTO: Portaria MEC nº 737, de 30/12/2013, publicada no DOU em 

31/12/2013. 

O funcionamento do Curso de Direito foi autorizado por meio da Portaria MEC nº. 

178, de 25/01/2002, publicada no DOU de 29/01/2002. Após o ato autorizativo, 

constituíram-se as primeiras turmas no primeiro semestre de 2002. 

A primeira turma posicionou-se de forma proativa na formação de pessoal qualificado 

focado nas demandas regionais. Por meio da matriz curricular embasada na prática, dos 

conteúdos articulados, do corpo docente titulado e com vasta experiência profissional, além 

da estrutura física adequada, o curso oportuniza ao corpo discente alta qualificação 

profissional, observada nos índices de empregabilidade dos egressos. 

O curso foi reconhecido por meio da Portaria MEC nº 433 de 11 de junho de 2008, 

publicada no  DOU em 12 de junho de 2008. 

O Curso de Pedagogia foi iniciado juntamente com os dois primeiros em função das 

demandas e preocupação com a formação do profissional atuante no contexto educacional. 

Tendo como objetivo principal a problematização do processo ensino-aprendizagem. O 

curso busca proporcionar as melhores condições possíveis para a formação, objetivando 

privilegiar, tanto os aspectos práticos quanto reflexivos. Também com o entendimento da 

necessidade de proporcionar as condições para que este educador torne-se um docente 

pesquisador. Dois eixos são centrais nesta formação: conhecimento e prática em uma 

formação que tem como base docência e pesquisa. Portanto, a formação do Pedagogo tem 

como elemento central a compreensão e análise dos processos de ensinar e aprender, e a 

organização do trabalho educativo escolar. Assim, o objetivo principal do curso é formar o 

Pedagogo apto a atuar no Magistério da Educação Infantil, dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e na Gestão e Organização do trabalho pedagógico, privilegiando a relação 

teoria-prática pela integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

O curso de Ciências Contábeis, autorizado pela Portaria MEC nº 771, de 01/12/2016, 

publicada no DOU em 02/12/2016 visa a formação de bacharéis para exercer o 
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planejamento, controle, tomada de decisão e mensuração patrimonial das entidades, seja 

pessoa física ou jurídica, com ou sem finalidade lucrativa, e mais as entidades 

governamentais. 

O curso de Tecnólogo em Recursos Humanos curso este que visa formar 

profissionais capazes de desenvolver estratégias e políticas de Recursos Humanos, a fim 

de possibilitar a compreensão e a interpretação da cultura organizacional. 

O curso de Tecnólogo em Gestão Comercial com vistas à formação de técnicos que 

possam atuar de forma inovadora nas organizações, levando em consideração o 

compromisso ético com relação aos aspectos científicos, tecnológicos, econômicos e 

sociais do ambiente em que irá atuar. 

Cada curso desenvolve projetos nos períodos letivos. A área da Administração 

desenvolveu em 2017 com 31 (trinta e um) Projetos de Ensino e 1 (um) de Extensão. 

A área do Direito em 2017 desenvolveu 07 (sete) Projetos de Ensino vinculados às 

Disciplinas Ministradas. Também na atualidade fomenta 4 (quatro) Projetos de Extensão 

vinculados ao SAJ (Serviço de Assistência Jurídica), o qual atua diretamente junto à 

comunidade externa. 

O curso de Pedagogia possui forte atuação com projetos que possibilitam a atuação 

dos discentes e propicia a construção de uma relação mais próxima com a Comunidade 

Externa por meio dos estágios curriculares. O curso realizou em 2017, 09 (nove) Projetos 

de Ensino e 03 (três) Projetos de Extensão envolvendo membros da comunidade externa. 

 

1.2 A Pós-Graduação 
 
 A Faculdade Catuaí iniciou suas atividades de pós-graduação por meio da 

Resolução nº 001/2010 que aprova o regulamento dos Cursos de Pós-Graduação em 2010. 

 Em 2011, a Faculdade Catuaí, como consequência do trabalho realizado na 

graduação, viu-se na incumbência de se preocupar também com a formação continuada de 

seus egressos e passou a ofertar cursos de Pós-graduação nas áreas em que já atuava na 

formação inicial e, na atualidade, possibilita a ampliação dos estudos de seus egressos e 

da comunidade em geral por meio dos seguintes cursos:  

Na área da Administração são ofertados quatro cursos, são eles: MBA em Gestão 

de Marketing e Comunicação; MBA em gestão Financeira e de Risco; MBA em Gestão da 

Produção e Logística; MBA em Gestão de Pessoas e Competências. 

Na área da Educação, a oferta é de três cursos: Educação Especial e Inclusão 

Educacional; Psicopedagogia Institucional e Clínica; Gestão Escolar. 
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A cada período são ofertados novos cursos, porém, a procura determina quais de 

fato possuem condições de serem efetivados garantindo assim a permanência, término e o 

principal: a qualidade no processo. 

 

1.3 Projetos de Ensino e Extensão 
 
 
 A Faculdade Catuaí trabalha voltada à construção do conhecimento científico por 

meio do apoio efetivo aos Projetos de Ensino, Iniciação Científica e Extensão, 

desenvolvidos por diversos professores da Faculdade. Estes projetos atendem tanto à 

comunidade interna quanto à comunidade externa. Meio pela qual seja efetiva a promoção 

do aprimoramento do conhecimento científico, do saber sistematizado e organizado, que 

conduz o aluno, o professor, a instituição e a própria sociedade a um processo de análise 

e avaliação crítica. 

O curso de Administração com 31 (trinta e um) Projetos de Ensino e 1 (um) de 

Extensão, além dos cursos de férias abertos a toda a comunidade acadêmica e comunidade 

externa.  

O Curso de Direito desenvolveu 07 (sete) Projetos de Ensino vinculados às 

Disciplinas Ministradas. Também ofertou cursos de férias abertos à comunidade. Também 

na atualidade fomenta 4 (quatro) Projetos de Extensão vinculados ao SAJ (Serviço de 

Assistência Jurídica), o qual atua diretamente junto à comunidade externa. 

O curso de Pedagogia possui forte atuação com projetos que possibilitam a atuação 

dos discentes e propicia a construção de uma relação mais próxima com a Comunidade 

Externa por meio dos estágios curriculares. O curso realizou em 2017, 09 (nove) Projetos 

de Ensino e 03 (três) Projetos de Extensão envolvendo membros da comunidade externa. 

 

 A Faculdade Catuaí possui um projeto para desenvolver, incentivar e apoiar a 

iniciação científica, diretamente ou por meio de flexibilização dos horários de trabalho e 

abono da falta para a participação de seminários e congressos; pagamento de inscrições 

para congressos e seminários com ajuda de custo, quando realizado fora da região; as pré-

bancas funcionam como iniciação científica, antes das apresentações dos Trabalhos de 

Conclusão de Cursos, visando aprimorar, com rigor científico, a formulação dos projetos. 

 Além dos Projetos de Ensino e Extensão desenvolvidos de forma específica por cada 

curso e os Projetos comuns aos mesmos, a instituição Faculdade Catuaí também 

compromete-se com Projetos Institucionais que atingem a TODOS (Acadêmicos, Docentes,  

Funcionários e Comunidade Externa). São os projetos voltados à Responsabilidade Social. 
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A Comissão Própria de Avaliação (CPA) também elabora e organiza projetos que envolvam 

toda a comunidade acadêmica e a comunidade externa visando uma maior participação e 

buscando dar visibilidade ao trabalho realizado pela instituição, bem como seus impactos 

na comunidade. 

 

1.4 Avaliação Externa 

 A primeira avaliação externa da Instituição ocorreu a partir do primeiro ato de 

Reconhecimento pela Portaria do MEC nº 456, emitida em 23/06/2008 e publicado no Diário 

Oficial da União em 24/06/2008, conferindo a esta Instituição de Ensino Superior o Conceito 

5 (cinco). No segundo ato de Reconhecimento, inscrito pela Portaria MEC nº 606, de 

27/08/2008, e Publicada no D.O.U em 28/08/2008, obteve-se o Conceito 4 (quatro). O ato 

de Reconhecimento seguinte ocorreu por meio da Portaria MEC nº  778, emitido em 

10/06/2009 e Publicado no DOU em 15/06/2009. 

 Por meio dos Atos de Renovação de Reconhecimento, sendo eles: a Portaria MEC 

413 de 11/10/2011, com publicação no D.O.U em 14/10/2011; Portaria MEC 286 de 

21/12/2012, publicada no D.O.U em 27/12/2012; Portaria MEC 157 emitida em 04/04/2013, 

com publicação no D.O.U em 05/04/2013 e a Portaria MEC 737 de 30/12/2013, com 

publicação no D.O.U em 31/12/2013, concederam o Conceito 3 (três) à Instituição. 

 Após o atendimento por parte da Faculdade Catuaí à solicitação de se celebrar um 

Protocolo de Compromisso com objetivo de sanar as deficiências e problemas apontados 

pelo relatório de avaliação institucional para fins de recredenciamento (avaliação n° 83846) 

a IES cumpriu com os apontamentos realizados e em 11/03/2016 a CGACGIES/DAES/INEP 

designou, sob n° 116986, comissão para avaliação para fins de reavaliação institucional 

deste mesmo Protocolo. Com base no processo e-MEC de nº 200900664, avaliação de nº 

116986, a comissão designada consultou as informações apensadas no sistema e-MEC, 

no PDI 2015-2019 e após visita in locus atribuiu o conceito 4 (quatro) à instituição, dando 

como cumprido plenamente o Protocolo de Compromisso.  

Posteriormente, houveram as visitas in locus de avaliação por parte de comissões 

enviadas pelo MEC a fim de concederem a autorização  para  a abertura dos cursos de 

Ciências Contábeis, Tecnólogo em  Recursos Humanos e Tecnólogo em Gestão Comercial. 

De acordo com os  registros da instituição e disponibilizados no e-MEC, as referidas 

comissões  atribuíram aos  três cursos, mediante  as condições apresentadas  para  a sua 

abertura e viabilidade, atribuiu o  conceito final 4 (quatro).  

. 
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1.5 Autoavaliação:  
 

 A Comissão Própria de Avaliação (CPA) foi instaurada pela Direção Geral da 

Faculdade Catuaí, no uso de suas atribuições legais; considerando o artigo 11 da Lei 10.861 

de 14/04/2004 e o artigo 7º da Portaria Ministerial 2051 de 09/07/2004.  

 A Comissão Própria de Avaliação é encarregada de conduzir o processo de avaliação 

da instituição e de sistematizar e prestar informações solicitadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP: A Comissão Própria de 

Avaliação da Faculdade Catuaí é composta pelos representantes de cada segmento que 

compõe o universo do trabalho acadêmico e suas ramificações. 

 Em março de 2012, foi constituída por ato de nomeação, a nova Comissão Própria 

de Avaliação da Faculdade Catuaí, conforme Ato de Nomeação nº. 001/2012 e sofreu 

alteração em agosto de 2013, por meio da Portaria nº 009/2013, quando foi nomeada nova 

presidência para a Comissão Própria de Avaliação da Instituição. 

 A equipe reúne-se periodicamente para discutir os processos e demandas que 

surgem a partir da aplicação dos instrumentos de avaliação institucional. 

 As reuniões são devidamente registradas em Ata e nelas são discutidas todas as 

etapas relacionadas ao processo de Autoavaliação Institucional. São seus membros que 

refletem as melhores formas de envolvimento dos sujeitos (discentes, docentes, 

funcionários, egressos, comunidade externa) não apenas na execução e aplicação dos 

instrumentos, mas, principalmente, na elaboração das questões a serem selecionadas para 

que possam de fato corresponder aos anseios e necessidades dos envolvidos. 

 O processo de conscientização da importância da Avaliação Institucional é realizado 

anteriormente à sua aplicação e tem continuidade após a sua realização. 

 A avaliação não é encarada apenas como instrumento para detecção das 

fragilidades e/ou potencialidades, mas, principalmente, como base para a implantação de 

ações que a permitam aproximação cada vez mais do nível de excelência satisfatório e 

almejado. 

 A avaliação institucional terá sempre o papel, fundamentalmente, de um grande 

diagnóstico da instituição. 

 As etapas desenvolvidas no processo de autoavaliação de 2014 consistiram em: 

Planejamento, Aplicação dos questionários, Análise das respostas obtidas, Relatório Final 

e Publicação dos resultados, disponibilizando-os a toda comunidade acadêmica. 
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2. MISSÃO  

 A FACULDADE CATUAÍ é uma Instituição privada de Ensino Superior, com fins 

lucrativos, situada à Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 210, em Cambé, PR e tem por 

missão produzir, socializar e aplicar o conhecimento nos diversos campos do saber, por 

meio do ensino, da pesquisa e da extensão, pretende contribuir para o desenvolvimento 

social e econômico do país e da região na qual está inserida, promover a formação de 

profissionais qualificados para o mercado de trabalho e capazes de atuar na construção de 

uma sociedade justa e democrática. 

Para cumprir essa missão, a FACULDADE CATUAÍ busca como princípios 

norteadores: 

- o envolvimento permanente da comunidade acadêmica na condução do seu 

processo de gestão; 

- a participação ativa dos docentes na elaboração de propostas de interesse 

institucional, nas discussões de assuntos ACADÊMICOS; 

-  a determinação de parâmetros de avaliação da própria instituição;  

- a efetivação de um processo de interação para conhecer os anseios e as 

necessidades da sociedade local e regional e com a qual deseja interagir em proveito desta; 

- a promoção da excelência e modernidade acadêmica; 

- o respeito à diversidade intelectual, institucional e política; 

- a interação entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.1 Atribuições da CPA 

I. Definir sua metodologia e trabalho; 

II. Definir calendário dos processos de avaliação; 

III. Definir, programar e acompanhar os processos de avaliação; 

IV. Promover análises permanentes dos dados coletados; 

V. Produzir relatórios consolidados sobre as avaliações; 

VI. Definir as estratégias de divulgação das informações; 

VII. Realizar encontros para a divulgação dos resultados; 

VIII. Promover reuniões com a Direção Geral e/ou com os Conselhos pertinentes 

para a discussão de modificações nos instrumentos de avaliação e/ou nas 

estratégias de implementação do processo e de divulgação dos resultados;  
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IX. Organizar e definir critérios para acesso a toda documentação produzida, 

seja em material impresso ou em meio eletrônico.  

 

 De acordo com o artigo 3º do ato de sua criação, a atuação da CPA é autônoma em 

relação aos Conselhos e Colegiados de Cursos.  

 Conforme o artigo 4º, os responsáveis pela prestação de informações falsas ou pelo 

preenchimento indevido de formulários e relatórios de avaliação, que implique em omissão 

ou distorção dos dados a serem fornecidos ao SINAES, responderão civil, penal e 

administrativamente por essas condutas.  
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3. METODOLOGIA, DIMENSÕES E INSTRUMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO 

PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

 Em 2017 foram realizadas reuniões com os membros da CPA com o objetivo de 

aprimorar o processo e os instrumentos para a autoavaliação de forma contínua. Durante 

o primeiro semestre foi oportunizado a todos os membros da CPA e aos Coordenadores de 

Cursos a possibilidade de sugerir possíveis mudanças ou alterações que pudessem 

aperfeiçoar o processo de autoavaliação institucional. Ficou decidido que os conceitos já 

utilizados na autoavaliação continuariam a ser: SEMPRE, ÀS VEZES, RARAMENTE E 

NUNCA. A permanência dos conceitos se deu em função da recente reformulação no 

sistema informatizado de avaliação e também por se acreditar que essas opções de 

respostas, até o momento, poderiam propiciar um diagnóstico mais fiel da instituição em 

todos os seus aspectos avaliados, ficando em aberto novas consultas para possíveis 

reformulações sugeridas por quaisquer segmentos da comunidade acadêmica. 

 No período da conscientização sobre a importância do processo de autoavaliação, 

os funcionários de todos os setores foram informados sobre a mesma e convidados a dela 

participar.  

 O laboratório de informática da instituição foi disponibilizado para todos os 

funcionários e docentes que desejassem responder aos questionários durante o horário de 

trabalho e também aos discentes, que, porventura não possuíam condições de realizar a 

avaliação em equipamento pessoal. 

 A FACULDADE CATUAÍ é uma instituição de ensino superior aberta à realidade 

contemporânea brasileira e mundial, inserida numa perspectiva ágil, flexível e voltada para 

os reais interesses da sociedade, portanto, a avaliação é construída coletivamente, a noção 

de qualidade estará sempre em evidência nesse processo, ou seja, faz da melhoria da 

eficiência nos processos administrativos, da busca de um alto valor científico e tecnológico 

e da competência dos recursos humanos, nesta instituição, premissas básicas e 

imprescindíveis para o delineamento dos novos projetos que venham a ser propostos. 

 Nessa perspectiva, a avaliação não é encarada apenas como instrumento para 

detecção das fragilidades e/ou potencialidades, mas, principalmente, como base para a 

implantação de ações que permitam a aproximar-se cada vez mais do nível de excelência 

satisfatório e almejado. 

 É dentro desse quadro geral que se coloca, então, a sistemática de avaliação 

institucional, a ser apresentada neste projeto. A avaliação institucional terá sempre o papel, 

fundamentalmente, de um grande diagnóstico da instituição.  
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 Compreende-se a autoavaliação como um processo permanente de construção da 

instituição. O seu caráter diagnóstico e formativo de autoconhecimento deve permitir uma 

re-análise dos objetivos estabelecidos no projeto político institucional e o aperfeiçoamento 

do corpo docente na construção de práticas condizentes às necessidades do contexto 

social e escolar vigentes, assim como do corpo técnico-administrativo que, também, está 

envolvido neste processo de reflexão e autoconsciência institucional. 

 A autoavaliação visa avaliar a instituição na sua totalidade, permitindo uma coerência 

entre a missão e as políticas institucionais efetivamente realizadas. Para que isso se torne 

realidade, a CPA estabeleceu objetivos a serem alcançados no processo de autoavaliação. 
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivos gerais: 

• Desenvolver e consolidar o programa de avaliação institucional na 

Faculdade Catuaí. 

• Conhecer a realidade educativa da instituição em seus aspectos 

pedagógicos, humanos e físicos. 

• Analisar as atividades desenvolvidas pelos diretores, coordenadores, corpo 

docente, corpo discente e técnico-administrativo.  

• Aprimorar a qualidade da gestão, do ensino de graduação, da Pós-

graduação e das atividades de pesquisa (iniciação científica) e extensão. 

 

Objetivos específicos: 

• Mobilizar a comunidade acadêmica sobre a importância e necessidade da 

autoavaliação de caráter diagnóstico e formativo. 

• Realizar, no processo de avaliação institucional, um planejamento 

participativo das ações envolvendo todos os membros da comunidade 

acadêmica. 

• Analisar e avaliar as propostas dos cursos, a fim de identificar os problemas 

e as possíveis mudanças e inovações exigidas pelos fatores econômicos, 

políticos e sociais. 
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5. ESTRATÉGIA 

 A estratégia escolhida é de privilegiar a avaliação enquanto processual, evolutiva e 

participativa, que siga o caminho do aperfeiçoamento contínuo da própria avaliação e que 

subsidie o aperfeiçoamento da gestão educacional. O processo de avaliação carrega em si 

uma força transformadora que deve ser reconhecida, mobilizada e explorada. Quando se 

compreende o problema, as soluções começam a surgir. Para tanto, buscamos o 

envolvimento da comunidade acadêmica (os diretores, os coordenadores, os professores, 

os estudantes, o corpo técnico-administrativo e egressos) na construção da proposta 

avaliativa. 

 Caberá a todos os envolvidos na avaliação garantir o seu caráter educativo e 

formativo, partindo do pressuposto básico de que o conhecimento favorece o 

desenvolvimento da autonomia e encoraja o compromisso com as transformações que são 

percebidas como necessárias. 

 

5.1 Etapas do Processo de Autoavaliação da Faculdade Catuaí 

 As etapas desenvolvidas no processo de autoavaliação de 2017 consistiram em: 

Planejamento, Sensibilização dos Discentes, Aplicação dos questionários, Análise das 

respostas obtidas, Relatório Final e Publicação dos resultados, disponibilizando-os a toda 

comunidade acadêmica em seus diversos mecanismos e ferramentas de comunicação. 

 

5.2 Formas de Utilização dos Resultados da Avaliação  

 A Instituição tem, a cada ano, elaborado o planejamento de projetos de ação que 

visem aprimorar e promover a melhoria, a qualidade do ensino e pesquisa por meio da 

apresentação de relatórios de atividades das coordenações dos cursos, direção acadêmica 

e setores administrativos, sobretudo, a partir dos resultados e dados obtidos na avaliação 

institucional. Acima de tudo, os resultados da avaliação institucional têm servido como 

referencial para novos projetos bem como de avaliação das ações empreendidas pela 

Instituição, inclusive no que se refere à reformulação deste documento. 
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6. AUTOAVALIAÇÃO – RESULTADOS REPRESENTADOS GRAFICAMENTE 

 

6.1 Perfil dos Estudantes: 

O maior percentual dos estudantes da Instituição situa-se na faixa etária entre 20 e 

30 anos (58%) enquanto que, o menor percentual (9%) pertence à faixa etária acima dos 

45 anos, como mostra o gráfico abaixo. 

GRÁFICO 01 – FAIXA ETÁRIA  
           

 

 

O gráfico mostra que 61% dos estudantes situam-se na faixa etária entre os 18 a 

30 anos, caracterizando-se como um público juvenil, pois 23% da outra metade é composta 

por estudantes de 30 a 38 anos, ou seja, ainda dentro de uma faixa etária 

consideravelmente jovem e 7% constitui-se por estudantes de 38 a 45 anos. Os estudantes 

com mais de 45 anos somam ainda exatos 9%. 

 

RENDA FAMILIAR 

 Sobre a renda familiar analisada, evidenciou-se que a realidade econômica de 

nossos estudantes, em sua maioria, corresponde à renda de até 03 salários mínimos, 

diferentemente do indicado na última pesquisa, que chegava a 5 salários mínimos. A 

realidade atual aponta que 70% dos estudantes recebem de 1 a 3 salários mínimos, sendo 

que apenas 25% possuem renda entre 03 e 06 salários mínimos e 5% apenas recebem 

remuneração de 06 a 10 salários mínimos não diferindo em quase nada dos percentuais 

apresentados no período anterior. 
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GRÁFICO 02 – RENDA FAMILIAR 
 

  
 

 

ESTUDANTES TRABALHADORES 

 O percentual de estudantes trabalhadores aumentou para 71%, ou seja, 05 pontos 

percentuais em relação a 2016 em que o número de estudantes trabalhadores era de 66%. 

 

GRÁFICO 03 – ESTUDANTES TRABALHADORES 

 

             

 

 

TIPO DE ESCOLA EM QUE CURSOU O ENSINO MÉDIO 

 Diferentemente dos anos anteriores, que apresentava maciçamente alunos advindos 

da Escola Pública, neste ano, do total de respondentes, ainda maioria, 91% declararam 

serem oriundos da Rede Pública de Educação, porém já apresentando algum índice em 

alunos oriundos do Setor Privado, neste caso, 09% são oriundos da Escola Privada. 
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GRÁFICO 04 – ONDE CURSOU O ENSINO MÉDIO 

 

                          

 

 

COMO CONHECEU A FACULDADE 

 As formas de obter conhecimento sobre a faculdade mostraram-se semelhantes em 

relação ao período anterior. Neste período prevaleceu novamente o fato de a comunidade 

local estar mais inclinada a buscar uma Faculdade mais próxima de sua residência, 

apontando o índice de 66%. Também foi salientada nos resultados, a importância da 

indicação, provavelmente por egressos de cursos da Instituição com 18%. Os convênios 

disponibilizam à comunidade os cursos ofertados e formas de ingresso, estes somaram-se 

em 08%. Esse elemento também apareceu nos resultados, entre outros não mencionados 

pelos respondentes.   

 

GRÁFICO 05 – COMO CONHECEU A FACULDADE 
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MOTIVO DA MATRÍCULA 

 

 O valor das mensalidades teve um peso considerável na opção pela matrícula (40%), 

assim como as facilidades dos convênios atualmente que mobilizam os interessados em 

realizar um curso superior (50%). Entre outros elementos motivadores, tais como: qualidade 

do ensino, proximidade e localização da IES, diluíram-se em um único bloco, no total de 

10%. 

 

GRÁFICO 06 – MOTIVO DA MATRÍCULA 
 

 

 

QUALIDADE DO ENSINO 

 

 A qualidade do ensino foi avaliada como “ótima” por 78% dos estudantes 

respondentes da pesquisa e boa por 22%. Em relação ao índice anterior avançou-se, uma 

vez que o mesmo apresentava 100% dos respondentes classificando como “boa”. 

 

GRÁFICO 07 – QUALIDADE GERAL 
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6.2 PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES: 

 

 Dos 582 estudantes matriculados nos cursos de Administração de Empresas, Direito, 

Pedagogia, que se constituíam como o maior percentual do público-alvo da autoavaliação. 

Exatos 495 alunos responderam ao questionário. Isso representa 85,1% de participação 

discente efetiva no processo de autoavaliação, aproximadamente 4,6 pontos percentuais 

de diferença em relação ao período anterior demonstrando uma adesão crescente por parte 

dos discentes no processo de avaliação institucional. 

 Os alunos pertencentes aos cursos de Tecnólogos neste primeiro ano de curso não 

participaram desta avaliação, os mesmos terão  sua participação a partir da avaliação geral 

de 2018 em função dos cursos ainda serem recentes e estarem se estruturando como um 

todo. 

  

6.3 PARTICIPAÇÃO DOCENTE: 

QUADRO 01                                                                      

CURSO 

ADMINISTRAÇÃO 

DIREITO  

PEDAGOGIA 

Nº. DE DOCENTES 

 

41 

Nº. DE PARTICIPANTES 

 

34 

% DE ADESÃO 

 

82,9 

 
 

6.4 RESULTADOS GERAIS: 

 

6.4.1 AVALIAÇÃO FEITA PELOS ESTUDANTES: 

 Ao todo foram 12 (doze) os setores e/ou grupos avaliados pelos estudantes. Para 

melhor compreensão, doravante denominaremos como GRUPOS: 

 

GRUPO 1 - AUTOAVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES     

 Foram 12 questões de autoavaliação aplicadas aos estudantes dos cinco cursos em 

funcionamento  no ano de  2017 na IES:  

1) Além da bibliografia indicada pelos professores, recorre a outros livros e/ou textos? 
2) Contribui nos trabalhos em grupo sugeridos pelos docentes? 
3) Faz e usa as anotações efetuadas em sala de aula para estudos? 
4) Frequenta assiduamente as aulas? 
5) Mantém pontualidade quanto aos horários de entrada e saída? 
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6) Mantém uma postura ética nas atividades acadêmicas e no relacionamento com os professores? 
7) Participa das aulas, questionando, esclarecendo dúvidas, realizando exercícios e atividades propostas 

pelo professor? 
8) Permanece em período integral durante as aulas? 
9) Prepara-se para as aulas, lendo os textos recomendados pelos professores com antecedência? 
10) Procura o professor em horários extra-aulas para sanar dúvidas e esclarecer problemas relacionados à 

disciplina? 
11) Contribui para o bom ambiente em sala de aula evitando conversas paralelas? 

 

 

 O gráfico abaixo mostra a média geral da autoavaliação dos estudantes. Nesse 

quesito, a maioria considera-se suficiente ou ótima.  

 

GRÁFICO A1 – AUTOAVALIAÇÃO DISCENTE 

 

 

GRUPO 2 - ESTUDANTES AVALIAM A COORDENAÇÃO 

 Quanto à avaliação da coordenação pelos discentes, foram 7 (sete) as questões 

aplicadas.  

1) Atende e retorna as solicitações realizadas pelos alunos? 
2) Procura, nos informativos disponibilizados pela instituição, conhecer os resultados das Avaliações? 
3) Presta informações gerais e de natureza acadêmicas, realizando visitas periódicas na sala de aula? 
4) Promove cursos, palestras e outros para enriquecimento do currículo? 
5) Providencia atividades repositivas em caso de faltas dos professores? 
6) Entrega devolutivas de processos dentro dos prazos estabelecidos pela Instituição? 
7) Realiza atendimento e orientação acadêmica aos estudantes? 

 

 O gráfico abaixo mostra o percentual geral de todas as coordenações. Nesse quesito 

podemos observar que, em 65% das respostas, as coordenações dos cursos foram 

consideradas de forma positiva em suas ações e atendimento 20% foram dadas como 

suficientes, demonstrando uma progressão nos índices percentuais de um ano para o outro, 

em que o índice anterior correspondia a 45% de positividade. 
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GRÁFICO A2 – ESTUDANTES AVALIANDO AS COORDENAÇÕES 

 

 

GRUPO 3 - SERVIÇOS OFERTADOS 

 Os estudantes avaliaram os serviços ofertados por intermédio das seguintes 

questões: 

 
1) Encontra facilidade para buscar e acessar informações pelo site da instituição? 
2) Procura, nos informativos disponibilizados pela instituição, conhecer os resultados das Avaliações 

Institucionais realizadas para propor novas demandas ou sugestões de superação das dificuldades? 
3) O horário de expediente da secretaria está adequado às suas necessidades? 

 
 

GRÁFICO A3 - SERVIÇOS OFERTADOS 
 
 

 

 O gráfico mostra um índice de satisfação plena de 74% aos serviços prestados pela 

IES e 8% de satisfação média, correspondendo a um significativo avanço na boa avaliação 

geral dos serviços prestados. 
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GRUPO 4 - SERVIÇOS DA SECRETARIA 

 Os serviços da Secretaria foram avaliados mediante 4 (quatro) questões: 
 
1) A secretaria possui um serviço educado e cortês? 
2) O serviço da Secretaria tem sido eficaz? 
3) O horário de expediente da secretaria está adequado às suas necessidades? 
4) Os serviços da secretaria geral atendem às suas necessidades? 

 

GRÁFICO A4 – SERVIÇOS DA SECRETARIA 

 

 Percebe-se que a Secretaria Geral está cumprindo bem seu papel, pois o índice de 

Excelência foi de (9,4%), sendo apenas (7%) de satisfatório. 

 

GRUPO 5 - SERVIÇOS DA BIBLIOTECA 

 Os estudantes avaliaram os serviços da Biblioteca em 9 (nove) quesitos: 

1) Faz o uso de forma autônoma dos serviços oferecidos pela biblioteca?  
2) Cumpre o regulamento estabelecido para o uso da biblioteca?  
3) Usufrui dos horários de funcionamento ofertados pela biblioteca?  
4) O espaço físico da Biblioteca é adequado para estudos e pesquisas? 
5) Os funcionários da Biblioteca atendem aos usuários orientando-os na consulta do acervo?  
6) O atendimento dos funcionário da biblioteca tem sido satisfatório e educado? 
7) Os serviços oferecidos (empréstimos, consultas, reservas e pesquisa bibliográfica) atendem à suas 
necessidades?  
8) A organização da Biblioteca possibilita a localização de materiais no acervo? 
9) O acervo bibliográfico é suficiente e adequado às necessidades do curso? 

  

 Destaca-se, novamente, a biblioteca como o setor em que a satisfação por parte dos 

estudantes evidencia-se pelos índices absolutos e positivos de (85%) e parcialmente 

satisfatório de (12%).  
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GRÁFICO A5 – SERVIÇOS DA BIBLIOTECA 

 

 

GRUPO 6 - SERVIÇO DE AUDIOVISUAL 

 Foram 4 (quatro) os quesitos relativos à avaliação dos serviços de audiovisual: 

1) Atende o cronograma de equipamentos solicitados? 
2) O atendimento tem sido cortês e educado? 
3) Tem dado suporte conforme solicitado e em tempo hábil? 
4) Os equipamentos funcionam perfeitamente? 
 

 Esse setor também apresentou uma sensível melhora nos índices, ainda assim, de 

acordo com o gráfico abaixo, há fragilidades que precisam ser sanadas. Ao mesmo tempo 

em que houve aumento dos equipamentos disponibilizados, também aumentaram as 

demandas por esses equipamentos. Supõe-se que esse elemento permita-nos inferir que 

a quantidade de equipamentos multimídias para atender as solicitações de reserva, ainda 

não esteja na faixa do ideal, necessitando sempre a atenção neste quesito. 

 

GRÁFICO A6 – SERVIÇOS DE AUDIOVISUAL 
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GRUPO 7 - SERVIÇO DA RECEPÇÃO E TELEFONISTA 

 Esse setor está em crescimento, pois ao compararmos com as avaliações de anos 

anteriores, verificamos que os índices positivos vêm aumentando a cada avaliação. 

1) O atendimento na Recepção é cortês e educado? 
2) As solicitações são atendidas com rapidez e agilidade? 
3) O atendimento telefônico é feito com eficácia e rapidez? 

 

GRÁFICO A7 – SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E TELEFONISTA 

 

 

GRUPO 8 - INFRAESTRUTURA 

 A infraestrutura exigiu um número maior de questões para que fosse possível 

contemplar todos os ambientes da Instituição: 

1) A instituição permanece limpa e conservada nas salas de aulas, banheiros, corredores, etc?  
2) As instalações prediais estão adequadas ao cotidiano acadêmico?  
3) Auditórios limpos e conservados?  
4) Biblioteca limpa e conservada?  
5) Cantina limpa e conservada?  
6) Há eficiência no trabalho de segurança no limite da instituição?  
7) Laboratórios limpos e conservados?  
8) Os softwares atendem as suas necessidades acadêmicas?  
9) Possui equipamentos suficientes de áudio, vídeo, informática e softwares, entre outros?  
10) Salas de estudos com condições boas de uso?  
11) Serviço de reprografia (Xerox) ambiente limpo e organizado?  

 

 A Infraestrutura nesta última avaliação apresentou avanço significativo em relação 

aos anos anteriores em que o segmento costumava explicitava certa insatisfação por parte 

da comunidade acadêmica. O percentual de 57% de positividade demonstra que as ações 

de melhoria vêm causando um bom impacto junto aos estudantes.  
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GRÁFICO A8 - INFRAESTRUTURA 

 

 

GRUPO 9 – REPROGRAFIA 

 Foram 3 (três) as questões aplicadas aos estudantes referentes ao setor de 

reprografia: 

1)O atendimento dos funcionários do setor de Reprografia é cortês e educado?  
2) O serviço de Reprografia (Xerox) atende às suas necessidades?  
3) Os valores praticados pelos serviços são acessíveis?  
 

 O setor de Reprografia obteve um percentual de positividade aquém na última 

avaliação, pois de 65% e 15% obtidos na avaliação anterior desceram para 40% e 9% 

respectivamente, totalizando apenas 49% de positividade. Esse setor requer reavaliação 

em sua organização e procedimentos. 

 

GRÁFICO  A9 – REPROGRAFIA 

 

 

GRUPO 10 – SECRETARIA DE CURSOS 

 A Secretaria de cursos foi avaliada com base em 02 (duas) questões aplicadas: 

1) A secretaria de cursos possui um serviço educado e cortês? 
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2) O serviço da Secretaria de Cursos tem sido satisfatório e eficaz?  
 

 A Secretaria de Cursos é um dos setores que tem se destacado positivamente na 

Instituição. Verificamos pelo gráfico que o índice de satisfação aumentou em relação ao 

ano anterior em que o setor foi avaliado em 70% e neste ano esse índice subiu para 80%. 

O índice de insatisfação que era de 11% permaneceu o mesmo.  

 

GRÁFICO A10 – SECRETARIA DE CURSOS 

            

 

GRUPO 11 – PORTARIA E ESTACIONAMENTO 

 Foram 4 (quatro) as questões aplicadas aos estudantes referentes ao setor de 

Portaria e Estacionamento: 

1) A segurança no estacionamento é satisfatória?  
2) O atendimento na portaria é cortês e educado?  
3) O estacionamento é condizente com a demanda dos estudantes?  
4) As condições do estacionamento estão adequadas (pavimentação, espaço de vagas, sinalização)? 

 

 Também esse setor, que já vinha apresentando índices cada vez mais preocupantes 

teve, nesta última avaliação, o nível de insatisfação com o serviço sensivelmente 

aumentado. Tendo sido terceirizado pela instituição, a organização vem atendendo aos 

estudantes, porém ainda com fragilidades e correções a serem feitas, os mesmos avaliaram 

alguma melhoria na qualidade do serviço prestado, mas podendo melhorar ainda mais em 

diversos aspectos.  
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GRÁFICO A11  –  PORTARIA E ESTACIONAMENTO 

 

 

GRUPO 12 – CANTINA 

 Foram 04 (quatro) as questões aplicadas aos estudantes para avaliação da cantina: 

1) A limpeza e higiene da cantina é satisfatória? 
2) O atendimento dos funcionários da cantina é cortês e educado?  
3) Os produtos comercializados na cantina são de boa qualidade? 
4) Os preços dos produtos comercializados são acessíveis? 
 

Comparado ao ano de 2016, esse setor continua apresentando índice de positividade 

considerável, 52% somados aos 21% de índice de satisfação. Concentra um percentual 

negativo de  27% que necessitam de atenção para a sua superação.  

  

GRÁFICO A12 – CANTINA 

 

 

GRUPO 13 – FINANCEIRO 

 Foram 04 (quatro) questões respondidas para avaliação do setor de Tesouraria da 

instituição e o segmento a cada ano vem recebendo maior positividade nas avaliações. 

Atribui-se a isso o atendimento e a diversidade de formas de pagamento que facilitam a 

vida dos discentes. 
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1) O horário de expediente está adequado às suas necessidades?  
2) Apresenta condições de recebimento de mensalidade adequada (via-banco, internet, entre outras)?  
3) Atende com clareza e educadamente?  
4) Tem recebido um retorno das suas solicitações no prazo estipulado? 

 

 GRÁFICO A13 - FINANCEIRO 

 

 

GRUPO 14 - DOCENTES 

Nas questões referentes à avaliação dos docentes pelos estudantes, procurou-se 

contemplar todos os aspectos da ação pedagógica. Foram 13 (treze) questões 

disponibilizadas: 

1) É assíduo e pontual quanto ao horário das aulas, tanto na entrada quanto na saída? 
2) Estimula a leitura de livros, textos e periódicos complementares às aulas? 
3) Enriquece as aulas com estudos de casos, exemplos, filmes, experiências, entre outros? 
4) Propõe práticas diferenciadas que valorizem a reflexão mais do que a memorização? 
5) Costuma analisar os resultados da avaliação com os alunos? 
6) Existe inter-relação entre o conteúdo da disciplina com os conteúdos de outras disciplinas? 
7) Estão estabelecidos de forma clara os critérios e as formas de avaliação da disciplina? 
8) O processo de ensino e aprendizagem propicia a relação entre a teoria e a prática? 
9) Tem domínio e segurança com relação aos conteúdos trabalhados? 
10) Utiliza metodologia apropriada ao melhor desenvolvimento da disciplina? 
11) Estimula o senso crítico, a participação e a expressão de ideias durante as aulas? 
12) Estabelece um bom relacionamento com os estudantes? 
13) Estimula o aluno a frequentar e utilizar a biblioteca? 

 

Como mostra o gráfico abaixo, o corpo docente do curso de Administração obteve 

78% de positividade entre os quesitos “excelente” e “ótimo”, seguidos de média positiva 

junto ao conceito “bom” que obteve 12% de aprovação. 
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GRÁFICO A14-1 – ESTUDANTES AVALIAM OS DOCENTES DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 Já o curso de Direito obteve o percentual entre os mesmos quesitos na casa dos 

8,4% de positividade, seguidos de apenas 9% de “bom”. Percentual este que demonstra 

uma satisfação com os docentes do curso. 

 

GRÁFICO A14-2 – ESTUDANTES AVALIAM OS DOCENTES DE DIREITO 

    

 

O curso de Pedagogia obteve o percentual na casa dos 8,7% de positividade, 

seguido de 8% de “bom”, o que demonstrou uma alta satisfação pelo corpo docente atuante 

no curso. 
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GRÁFICO A14-3 – ESTUDANTES AVALIAM DOCENTES DE PEDAGOGIA 

 

 

No âmbito geral os professores alcançaram índices de grande satisfação geral dos 

estudantes no processo de avaliação, obtendo o índice de 88%. 

GRÁFICO A14-4 – ESTUDANTES AVALIAM DOCENTES GERAL 
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7. COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE DA FACULDADE CATUAÍ 

No ano de 2017, o Corpo Docente da Faculdade Catuaí estava assim composto: 

  DOCENTES TITULAÇÃO CURSO 

1 ALINE REGINA DAS NEVES MESTRE DIR 

2 ANA CLÁUDIA RAMOS  MESTRE PED 

3 ANA PAULA SILVEIRA LEDO MESTRE DIR 

4 BRUNO GALOPPINI FELIX ESP DIR 

5 CLAUDIA REGINA ALVES DOS SANTOS MESTRE PED 

6 DAIANE ALVES RODRIGUES MESTRE ADM 

7 DIEGO PREZZI SANTOS MESTRE DIR 

8 DIOGO DINIZ LOPES SOLA MESTRE DIR 

9 DONIZETE CLAUDIO DA SILVA ESP ADM 

10 ERIK ALVARO FERNANDES MESTRE ADM 

11 IANARA CARDOSO DE LIMA ESP DIR 

12 IVO MARCOS DE OLIVEIRA TAUIL MESTRE DIR 

13 JAQUELINE FERREIRA MESTRE ADM/DIR/PED 

14 JOSEANI KOCHHANN MESTRE ADM 

15 KÁTIA REGINA FIGUEIREDO LEMOS MESTRE PED 

16 LIDIANE SOARES DA SILVA PAES ESP PED 

17 LILIAN MITSUKO YAMAMOTO DOUTOR DIR 

18 
LOREANNE MANUELLA DE CASTRO 
FRANÇA MESTRE DIR 

19 LUCIA CAVICHIOLLI PEREIRA MESTRE PED 

20 LUIS MARCELO MARTINS MESTRE ADM 

21 MARCOS APARECIDO RIBEIRO ESP ADM 

22 MARCOS NICACIO FASCINA ESP ADM 

23 MARIA CRISTINA ROMAGNOLLI PERES MESTRE ADM/DIR/PED 

24 MARIA LUIZA GARIB MESTRE DIR 

25 MAURICIO CHIESA CARVALHO ESP ADM 

26 NILCEIA REGINA FERREIRA DOMINONI MESTRE ADM 

27 NILSO PAULO DA SILVA MESTRE DIR 

28 PHILIPPE ANTONIO AZEDO MONTEIRO MESTRE DIR 

29 RAFAEL JEFFERSON BORGES  MESTRE ADM 

30 RENE CHIQUETTI RODRIGUES ESP DIR 

31 REYNALD ALYSSON MAROCO MAGRI ESP ADM 

32 
ROBERTA CAROLINA DE AFONSECA E 
SILVA ESP DIR 

33 SANDRA APARECIDA DA SILVA SANTOS MESTRE PED 

34 SILVANA DE OLIVEIRA L. MEDEIROS ESP PED 
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35 SILVIO DA CONCEIÇÃO ESP PED 

36 TAISA VIEIRA SCRIPES MESTRE DIR 

37 THAISA MARA DE CARVALHO ESP ADM DIR PED 

38 THIAGO CESAR GIAZZI ESP DIR 

39 VALDECIR DA CONCEIÇÃO VELOSO  MESTRE DIR 

40 WAGNER RODRIGUES ESP ADM 

41 ZILDA ROSSI MESTRE PED 

 

 
A titulação do corpo docente esteve assim distribuída: 

TOTAL Graduação Especialista Mestre Doutor 

41 0 15 25 1 

% 0% 36,5% 60,9% 2,4% 

 

7.1 AVALIAÇÃO FEITA PELOS DOCENTES: 

A avaliação feita pelos docentes contemplou 12 grupos, conforme dispostos a 

seguir: 

GRUPO 1 – DOCENTES AVALIAM ESTUDANTES 

 Podemos perceber a acentuação do decréscimo no aspecto positivo no que se refere 

à avaliação dos estudantes feita pelos docentes comparado ao ano anterior, como mostra 

o gráfico abaixo. O índice de excelência teve um percentual de apenas 47%, 04 pontos 

percentuais abaixo em relação à última avaliação (51%). Embora o índice médio seja 

satisfatório, o mesmo não reflete uma visão positiva no aspecto relacionado ao 

cumprimento por parte dos discentes de seu papel acadêmico. Os estudantes foram 

avaliados pelos docentes por meio de 6 (seis) questões disponibilizadas: 

 

1) Além da bibliografia indicada pelos professores, recorrem a outros livros e/ou textos? 
2) Fazem e usam as anotações efetuadas em sala de aula para estudos? 
3) Participam das aulas, questionando, esclarecendo dúvidas, realizando exercícios e atividades 

propostas pelo professor? 
4) Permanecem em período integral durante as aulas? 
5) Preparam-se para as aulas, lendo os textos recomendados pelos professores com antecedência? 
6) Procuram o professor em horários extras para sanar dúvidas e esclarecer problemas relacionados à 

disciplina? 
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GRÁFICO D1 – DOCENTES AVALIANDO OS ESTUDANTES 

 

 

GRUPO 2 - AUTOAVALIAÇÃO DOCENTE 

 Foram 13 as questões disponibilizadas aos docentes para a autoavaliação: 

 
1) Apresento clareza na transmissão de conceitos e de informações?  
2) Apresento o programa da disciplina e exponho a bibliografia básica?  
3) Cumpro com os prazos estabelecidos em calendário?  
4) Cumpro o programa da disciplina? 
5) Demonstro atitude cordial e cooperativa para com o estudante? 
6) Demonstro interesse e compromisso com o curso no qual estou inserido? 
7) Enriqueço as aulas com estudos de casos, exemplos, filmes, experiências, entre outros? 
8) Faço devolutiva dos resultados dos instrumentos avaliativos? 
9) Organizo a avaliação de acordo com conteúdo ministrado em sala de aula? 
10) Participo efetivamente das reuniões? 
11) Preocupo-me em me manter atualizado? 
12) Sou acessível para discussão de problemas avaliativos e metodológicos relacionados à disciplina? 
13) Sou assíduo e pontual nas aulas? 
 

O gráfico abaixo mostra que nos quesitos avaliados, os professores ainda mantêm 

uma visão positiva da sua própria atuação. A autoavaliação ótima dos docentes é 

respaldada pelas respostas dos alunos que, ao avaliar o corpo docente, também 

demonstram satisfação quase plena com o corpo docente. 
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GRÁFICO D2 – AUTOAVALIAÇÃO DOCENTE 

 

 

GRUPO 3 - DOCENTES AVALIANDO A COORDENAÇÃO 

As coordenações dos cursos, na visão dos docentes, também se mantêm com o 

conceito de excelência com o índice de 96%, praticamente 2% a mais em relação à última 

avaliação (9,4%). Os docentes avaliaram a Coordenação de Curso por intermédio de 

7(sete) questões: 

 
1) Acompanha e faz cumprir o calendário escolar? 
2) Atende e retorna as solicitações realizadas pelo corpo docente? 
3) Coordena e participa das reuniões do colegiado de curso? 
4) Formula diagnóstico sobre problemas ligados ao curso, propondo ações que visem superá-los? 
5) Orienta e analisa com os professores os problemas relacionados à docência demonstrando 

acessibilidade? 
6) Zela pela aplicação correta dos planos das disciplinas e da metodologia de sala de aula? 
7) Supervisiona o registro atualizado dos planos das disciplinas e das alterações curriculares? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93%

3% 2%2%

Autoavaliação Docentes

Sempre

Às vezes

Raramente

Nunca



38 
 

GRÁFICO D3 – DOCENTES AVALIANDO A COORDENAÇÃO 

 

 

 

GRUPO 4 - DOCENTES AVALIANDO A DIREÇÃO GERAL 

 A Direção Geral da Faculdade Catuaí foi avaliada pelos docentes por meio de 

2(duas) questões cujos resultados também mostraram um aumento no índice de satisfação 

em que antes era de 69,% passando para 72%, considerando o contexto de mudança na 

Direção Geral e as expectativas nela depositadas e seus desdobramentos do segundo 

semestre em diante. 

 
1) Apóia o desenvolvimento e a aplicação de projetos de melhoria da qualidade do Ensino? 
2) Relaciona-se com cordialidade e respeito? 

 

GRÁFICO D4 – DOCENTES AVALIANDO DIREÇÃO GERAL 
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 GRUPO 5 - DOCENTES AVALIANDO A DIREÇÃO ACADÊMICA 

 A Direção Acadêmica da Faculdade Catuaí foi avaliada pelos docentes por meio de 

2(duas) questões cujos resultados mostraram uma sensível redução no índice de satisfação 

em que antes era de 58% passando para 48%, considerando o contexto de mudança na 

Direção Acadêmica e as expectativas nela depositadas e seus desdobramentos do 

segundo semestre em diante. 

1) Apóia o desenvolvimento e a aplicação de projetos de melhoria da qualidade do Ensino? 
2) Relaciona-se com cordialidade e respeito? 

 

 

GRÁFICO D5 – DOCENTES AVALIANDO DIREÇÃO ACADÊMICA 

  

 

GRUPO 6 - DOCENTES AVALIANDO A DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 

 Seis questões foram disponibilizadas aos docentes para avaliação da Direção 

Administrativa: 

 
 1) A Direção é acessível para discussão de suas necessidades de trabalho? 
 2) Elabora e implementa políticas de gestão de pessoas que motivem o Corpo Docente? 
 3) Apóia o desenvolvimento e a aplicação de projetos de extensão e melhoria da qualidade  do 
Ensino?  
 4) Está sempre presente na Instituição?  
 5) Faz devolutivas de pedidos dentro dos prazos determinados?  
 6) Relaciona-se com cordialidade e respeito? 

 

 A Direção Administrativa obteve um índice bem melhor no conceito de excelência em 

relação a 2016 e mostrou um grande avanço no que concerne à satisfação em relação ao 

setor.  
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GRÁFICO D6 – DOCENTES AVALIANDO DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

GRUPO 7 - DOCENTES AVALIANDO A SECRETARIA DE CURSOS 

 Os serviços da Secretaria das Coordenações de Cursos foram avaliados pelos 

docentes por intermédio de 2 (duas) questões. O gráfico mostra que ela é um dos setores, 

que vem percebendo índices aumentativos e satisfatórios. 

1) O atendimento da Secretaria das Coordenações é educado e cortês? 
2) O serviço da Secretaria das Coordenações tem sido satisfatório e eficaz? 

 
 

 

GRÁFICO D7– DOCENTES AVALIANDO SECRETARIA DE CURSOS    
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GRUPO 8 - DOCENTES AVALIANDO A BIBLIOTECA 

 Foram 6 (seis) as questões disponibilizadas aos docentes para a avaliação da 

Biblioteca. O conjunto de resposta indicou 90% de aprovação, enquanto o nível suficiente 

ficou em 6% indicando que o nível de satisfação  também vem  aumentando, quando não  

se  mantém em alta faixa de satisfação. 

1) A organização da biblioteca possibilita a localização de materiais no acervo?  
2) O acervo bibliográfico é suficiente e adequado às necessidades de cada curso?  
3) O atendimento dos funcionários é cortês e educado?  
4) Os funcionários da biblioteca atendem aos docentes orientando-os na consulta do acervo?  
5) Os serviços oferecidos (empréstimos, consulta, reserva e pesquisa bibliográfica) atendem às suas 

necessidades? 
6) O espaço físico é adequado e favorece o estudo e a pesquisa? 

 
 
 

GRÁFICO D8 – DOCENTES AVALIANDO BIBLIOTECA 

 

 

GRUPO 9 - DOCENTES AVALIANDO A ESTRUTURA FÍSICA 

 Foram 5 (cinco) questões disponibilizadas aos docentes para avaliação da estrutura 

física. Em relação ao período anterior, o índice de suficiente foi acima, comparado ao 

período anterior. Embora ainda haja necessidade de um olhar mais criterioso sobre o 

quesito, reforçando a necessidade de uma gestão administrativa voltada à infraestrutura 

como um dos pontos a ser aperfeiçoados, as ações  realizadas tiveram impacto positivo 

alavancando o índice de  satisfação. 

1) A Instituição permanece limpa e conservada nas salas de aulas, banheiros, corredores, etc? 
2) As instalações prediais estão adequadas ao ambiente acadêmico? 
3) Existem computadores suficientes para atender à demanda dos professores? 
4) Existe plena segurança nos limites físicos da instituição? 
5) Possui equipamentos suficientes de áudio, vídeo, informática, software, entre outros, para atendimento dos 
acadêmicos? 
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GRÁFICO D9 – DOCENTES AVALIANDO ESTRUTURA FÍSICA 

 

 

GRUPO 10 – DOCENTES AVALIANDO A RECEPÇÃO/TELEFONIA 

 Foram três as questões relativas à avaliação da Recepção. O gráfico mostra que o 

índice de excelência em 2016 manteve-se praticamente igual ao do período anterior 

subindo um ponto no índice positivo, agregando valor nas ações e nos procedimentos 

adotados, lembrando que a recepção é um espaço para comunicação, informação e 

cooperação. 

1) O atendimento é cortês e educado? 
2) Informa sobre recados e demais pedidos realizados diretamente a ela? 
3) Sempre presta as informações necessárias? 

 

GRÁFICO D10 – DOCENTES AVALIANDO RECEPÇÃO/TELEFONIA 
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GRUPO 11 - AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDIOVISUAL 

 Foram duas as questões avaliativas disponibilizadas aos docentes, referentes aos 

serviços de audiovisual. Esse setor também conquistou um índice melhor de satisfação que 

em 2016. Porém ainda assim é preciso melhorar o acesso aos serviços e quantidade de 

equipamentos disponibilizados. 

1) Suas solicitações são atendidas satisfatória e prontamente? 
2) Há cortesia e respeito no atendimento solicitado? 
 

GRÁFICO D11 – DOCENTES AVALIANDO SERVIÇOS DE AUDIOVISUAL 

 

                

GRUPO 12 - AVALIAÇÃO DA SECRETARIA GERAL 

 A avaliação da Secretaria Geral foi realizada com base em 04 (quatro) questões. O 

resultado mostra que o setor tem exercido um importante e bom papel, com um índice de 

excelência crescente, tendo em 2016 atingido o percentual de 99%, em 2017 esse índice 

teve uma queda em função da reestruturação do setor ao início de 2017.  

 

1) O horário de atendimento da secretaria tem atendido às suas necessidades?  
2) Mantém um bom relacionamento com os docentes?  
3) No que se refere aos documentos expedidos pela Secretaria Acadêmica, os prazos tem sido 

 cumpridos? 
4) O atendimento da Secretaria Acadêmica tem sido satisfatório e educado?  
5) Os serviços da Secretaria Acadêmica atendem às suas necessidades? 

 

 

 

83%

5%
6%

6%

Docentes avaliam Audiovisual

Sempre

Às vezes

Raramente

Nunca



44 
 

GRÁFICO D12 - AVALIAÇÃO DA SECRETARIA GERAL 
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8. PARTICIPAÇÃO DOS COORDENADORES DE CURSO NO PROCESSO DE 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 A coordenação dos 3 (três) cursos de graduação da Faculdade Catuaí participam 

ativamente do processo de autoavaliação, não só apoiando docentes e discentes, 

motivando-os a participarem, como também esclarecendo dúvidas e prestando suporte à 

CPA durante todo processo. E como membros da comunidade acadêmica, os 

Coordenadores também têm a oportunidade de avaliar os diferentes setores da Instituição. 

O resultado dessa avaliação é o que se segue em forma de gráficos. 

 

GRÁFICO C1 - AUTOAVALIAÇÃO DOS COORDENADORES 

 

 

 De acordo com os dados apresentados no gráfico, pode-se observar que os 

participantes atribuem avaliações positivas quanto ao desempenho da coordenação. A 

concentração das respostas na alternativa “sempre” em 68% demonstra isso.  

 

GRÁFICO C2 - COORDENADORES AVALIAM BIBLIOTECA 
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 A Biblioteca apresentou um destaque ótimo de 91%, avançando 2 pontos 

percentuais em relação ao exercício anterior, no qual o índice de satisfação apresentou-se 

na casa dos 89%, demonstrando que o setor esta buscando sempre a melhoria dos serviços 

prestados. 

 

GRÁFICO C3 - COORDENADORES AVALIAM SERVIÇOS DE AUDIOVISUAL  

 

 De acordo com os resultados, os serviços de audiovisuais foram considerados com 

nível bom, considerando o percentual de 70% de positividade, somados aos 26% de 

razoável. Ainda cabem, neste segmento, melhorias a serem realizadas, de acordo com as 

coordenações de cursos, a fim de qualificar o trabalho educativo que é sua principal 

finalidade.  

 

GRÁFICO C4 - COORDENADORES AVALIAM DIREÇÃO GERAL 

 

 A Direção Geral obteve nível bom de 72%. Apesar de o gráfico apontar 

potencialidades no quesito avaliado, os pequenos índices que indicam insatisfação 

merecem atenção, pois indicam que há aspectos que precisam e devem ser melhorados. 
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GRÁFICO C5 - COORDENADORES AVALIAM DIREÇÃO ACADÊMICA 

 

 Em relação à Direção Acadêmica, os índices demonstram que não houve satisfação 

absoluta à nova gestão implementada nos cursos  da Instituição. 

 

GRÁFICO C6 - COORDENADORES AVALIAM DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

 Não foram detectadas fragilidades em relação à Direção Administrativa, 

considerando a mudança que a mesma proporcionou à Instituição no último semestre. O 

índice de excelência se justifica em função do modelo de gestão adotado. 

 

GRÁFICO C7 - COORDENADORES AVALIAM SECRETARIA GERAL 

 

62%

24%

12%

2%

Coordenações avaliam Direção Acadêmica 

Sempre

Às vezes

Raramente

Nunca

80%

10%

10%

Coordenações avaliam Direção Administrativa 

Sempre

Às vezes

Raramente

Nunca

79%

10%

10% 1%

Coordenações avaliam Secretaria Geral

Sempre

Às vezes

Raramente

Nunca



48 
 

 De acordo com o gráfico, os coordenadores avaliam como bom o atendimento da 

Secretaria Geral em 79% denotando aprovação aos serviços que vêm sendo prestados, 

embora tenha havido sensível queda em relação a 2016 para este período de 2017. 

 

GRÁFICO C8 - COORDENADORES AVALIAM SECRETARIA DE CURSOS 

   

 A Secretaria de Cursos vem mantendo índices consideráveis e neste período de 

2017 a sua aprovação ficou na casa dos em 88% nos serviços prestados às coordenações 

de cursos.  

 

GRÁFICO C9 - COORDENADORES AVALIAM MARKETING 

               

 Já é a segunda vez que as Coordenações de Cursos solicitaram a inclusão do setor 

de Marketing da Instituição para que o mesmo seja avaliado em suas atribuições. O setor 

obteve 71%, pouco mais que  na avaliação referente a 2016 (57%) e 25% apontados como 

satisfatório naquilo que se propõe a realizar. 
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9. AVALIAÇÃO FEITA PELOS FUNCIONÁRIOS DA FACULDADE CATUAÍ 

 

 Em 2017, os funcionários da Faculdade Catuaí participaram do processo de 

autoavaliação institucional respondendo ao questionário aplicado. Os setores avaliados 

pelos funcionários foram os seguintes: Direção Geral, Direção Acadêmica, Coordenação de 

Cursos, Direção Administrativa, Biblioteca, Infraestrutura e Recepção.  

 Explicitamos, a seguir, as planilhas da avaliação feita pelos funcionários seguidas 

das respectivas questões. Nota-se que algumas questões repetem-se em diversos setores 

por se constituírem como demonstrativos do relacionamento pessoal entre estes setores e 

os funcionários. 

 

PLANILHA 01 - FUNCIONÁRIOS AVALIAM A DIREÇÃO GERAL 

 O público respondente percebe a Direção Geral ótima em 81% e uma parcela 

apresenta uma concentração em 10% como boa. Os índices demonstram uma ascensão 

nos percentuais de um período ao outro.  

 

 

O público respondente percebe a Direção Acadêmica boa em 56% e uma parcela 

apresenta uma concentração em 23% como boa. Porém, os índices demonstram uma 

acentuada queda nos percentuais de um período ao outro. 
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PLANILHA 02 - FUNCIONÁRIOS AVALIAM DIREÇÃO ACADÊMICA 

 

               

PLANILHA 03 – FUNCIONÁRIOS AVALIAM DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 

 Constatou-se na análise do gráfico que 86% avaliaram positivamente.  

 

 

 

 

 

PLANILHA 04 – FUNCIONÁRIOS AVALIAM COORDENAÇÕES DE CURSO 

 Os gráficos demonstram ainda, como no período anterior, fragilidades. 

Considerando-se o índice pleno (64%) e não pleno (12%) houve um aumento significativo 

no índice de satisfação  e consequentemente  de interação  entre os setores.   
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PLANILHA 05 - FUNCIONÁRIOS AVALIAM A BIBLIOTECA 

 Neste indicador os funcionários apontam para resultado de plenamente (100%) não 

apresentando variação em relação ao exercício anterior equivalendo-se os índices 

apresentados. Pode-se concluir que o setor possui um índice de positividade significativo. 

 

 

PLANILHA 06 - FUNCIONÁRIOS AVALIAM ESTRUTURA FÍSICA 

 Observa-se pelo gráfico que as instalações, também teve seu índice aumentado, de 

53% em 2016 para 78% em 2017.  
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PLANILHA 07 - FUNCIONÁRIOS AVALIAM A RECEPÇÃO/TELEFONIA 

 Nesta planilha é demonstrado que a forma com que a recepção desenvolve o seu 

trabalho tem apresentado bons resultados perante as coordenações de curso, tendo obtido 

86% de positividade pelo atendimento. 
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10. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – PÓS GRADUAÇÃO 

 

CURSOS/ÁREA 

ADMINISTRAÇÃO: MBA em Gestão da Produção e Logística/Gestão de Pessoas e Competências 

(Unificadas). 

EDUCAÇÃO: Psicopedagogia Institucional e Clínica. 

 Em 2016 a equipe da CPA realizou um trabalho de sensibilização sobre a importância 

da participação dos estudantes de Pós e neste período letivo (2017) obtivemos um índice 

melhorado de participantes (61%), visto que em 2015 não atingimos 30% do alunado. Já 

neste exercício a adesão dos Pós-graduandos foi mais significativa quanto ao exercício 

anterior. Embora apenas 44% dos estudantes matriculados na Pós avaliaram os quesitos 

contidos na Avaliação Institucional.   

GRÁFICO PG1 – COORDENAÇÃO DE CURSO 

                               

 

 

GRÁFICO PG2 – CANTINA 
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GRÁFICO PG3 – INFRAESTRUTURA 

                    

 

GRÁFICO PG4 – PORTARIA/ESTACIONAMENTO 

                    

GRÁFICO PG5 – REPROGRAFIA 
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GRÁFICO PG6 – BIBLIOTECA 

                     

 

GRÁFICO PG7 – SECRETARIA DE CURSOS 

 

GRÁFICO PG8 – SECRETARIA GERAL 
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GRÁFICO PG9– AUDIOVISUAL 

 

 

GRÁFICO PG10 – RECEPÇÃO 

 

 

GRÁFICO PG11 – FINANCEIRO 
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GRÁFICO PG12 – SERVIÇOS OFERTADOS 
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11. AUTOAVALIAÇÃO REALIZADA JUNTO AOS EGRESSOS 
 

CURSOS: ADMINISTRAÇÃO - DIREITO - PEDAGOGIA 

Total de Respondentes: 103 

Respostas enviadas por email, no site da IES, em formulários distribuídos no comércio 

local; em residenciais do bairro e cidade; em órgãos públicos; no SAJ da Faculdade. 

Aspectos avaliados: (impactos da formação acadêmica; colocação no mercado de trabalho, 

satisfação profissional, avaliação da qualidade de ensino na IES). 

 

 Em 2017 novamente o índice de respondentes concluintes do curso de Pedagogia 

superou aos dos cursos de Administração e Direito, tendo obtido a maior parcela do público 

participante da avaliação (41% Pedagogia; 36% Administração e 23% do curso de Direito). 

 

GRÁFICO EG1 - CURSOS 

                    

 Também no que tange o gênero, houve um aumento em relação ao período anterior 

nos respondentes do sexo feminino. 

 

GRÁFICO EG2 – GÊNERO 

 

 No que diz respeito à atuação na profissão, também houve um aumento de 72% para 

74% de egresso que atuam na área em que se formaram. 
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GRÁFICO EG3 – TRABALHA NA ÁREA DE FORMAÇÃO 

 

 O período entre a formação e início de atuação na área, segundo os respondentes, 

neste último período apresentou uma queda em relação ao anterior. De 85% caiu 16 pontos 

percentuais, demonstrando influências da economia de mercado, da política para o 

emprego, entre outras variáveis passíveis de análise por parte da instituição. 

 

GRÁFICO EG4 – PERÍODO ENTRE FORMAÇÃO E ATUAÇÃO NA ÁREA 

 

 Ainda o setor público vem absorvendo boa parte dos concluintes dos cursos da 

instituição no estado e municípios próximos à IES, avançando 02 (dois) pontos percentuais 

em relação ao período anterior.  

 

GRÁFICO EG5 – NATUREZA DA EMPRESA 
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 Com a frequência de abertura de concursos municipais dos últimos três anos, os 

egressos têm tido a oportunidade de participarem dos certames e em função da formação 

que tiveram, conseguirem obter êxito nos mesmos. 

 

GRÁFICO EG6 – FORMA DE OBTENÇÃO DA VAGA 

                           

 De acordo com os respondentes, a remuneração teve uma variação demonstrando 

os sinais da crise do emprego iniciada em 2014, no entanto a variação em 2017 é 

relativamente pequena em função da maioria estar empregada no setor público. 

 

GRÁFICO EG7 – REMUNERAÇÃO 

                           

 Já em relação à remuneração, os índices apresentaram pouca alteração em relação 

à avaliação anterior, demonstrando leve queda na insatisfação salarial, o que podemos 

inferir que também pode ter sido gerada pela valorização da manutenção do emprego e 

salários. 
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GRÁFICO EG8 – SATISFAÇÃO REMUNERAÇÃO 

 

 No aspecto social o nível de satisfação teve um leve aumento, comparado ao ano 

anterior em que o índice alto correspondia a 45% e o médio em 42%. 

 

GRÁFICO EG9 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO NO ASPECTO SOCIAL 

                         

 No que diz respeito à perspectiva profissional, os egressos apresentaram um índice 

de perspectiva maior que o ano anterior, ultrapassando a casa dos 50%. 

 

GRÁFICO EG10 – PERSPECTIVA PROFISSIONAL 
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 Em relação ao “sentir-se preparado” para a atuação profissional e o mercado de 

trabalho, esse índice também apresentou uma melhora, comparado ao ano anterior. 

 

GRÁFICO EG11 – SENTIA-SE PREPARADO(A) PARA O MERCADO DE TRABALHO 

                          

 Em relação às disciplinas cursadas os egressos consideram que as mesmas foram 

importantes para o desenvolvimento cultural e pessoal. O índice de 2015 também 

apresenta sensível melhora em relação ao ano anterior. 

 

GRÁFICO EG12 – QUANTO ÀS DISCIPLINAS CURSADAS 

                         

 Quanto ao conceito do curso, os egressos avaliaram e os índices também se 

mostraram condizentes com a avaliação anterior tendo uma leve melhora nos mesmos. 

 

GRÁFICO EG13 – CONCEITO DO CURSO 
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 De acordo com os respondentes, o índice de egressos que buscaram a realização 

de uma Pós-graduação foi maior em relação ao período anterior, demonstrando uma maior 

preocupação com a formação continuada por parte dos mesmos. 

 

GRÁFICO EG14 – REALIZOU OU NÃO UMA PÓS-GRADUAÇÃO 

      

 Ainda este aspecto tem apresentado índices que demonstram que, apesar de muitos 

retornarem para a realização de uma Pós-graduação na área de formação, este índice 

ainda é insuficiente, devendo se investir em estratégias de superação desta dificuldade e 

manutenção de vínculo. 

 

GRÁFICO EG15 – TEM MANTIDO CONTATO COM A FACULDADE 

               

 A escolha da faculdade vem se mantendo pelos mesmos parâmetros anteriores, em 

especial pela consideração por parte dos discentes da qualidade de ensino ofertada 

somada à localização. 
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GRÁFICO EG16 – QUAL MOTIVO DA ESCOLHA DA FACULDADE 

     
 

 Na questão que envolveu se o egresso realizaria outro curso na faculdade, o índice 

de positividade foi bastante considerável, demonstrando a valorização e reconhecimento 

da qualidade do ensino ofertado entre outros motivos. 

 

GRÁFICO EG17 – ESCOLHERIA NOVAMENTE A FACULDADE 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

2%

37%

11%

Qual motivo da escolha da Faculdade Catuaí

Qualidade de Ensino

Tradição

Localização

Valor das mensalidades

89%

1%
10%

Escolheria novamente  para outro curso

Sim

Não

Talvez



65 
 

12. AUTOAVALIAÇÃO REALIZADA JUNTO À COMUNIDADE EXTERNA 

 

CARACTERIZAÇÃO: Vários segmentos/ Comunidade em geral 

Total de respondentes: 91 

As respostas foram coletadas via formulários distribuídos aleatoriamente em diversos 

segmentos da sociedade civil organizada. 

Aspectos avaliados: (serviços ofertados à comunidade pela IES) 

Opções de respostas: variadas (de acordo com o quesito e a questão) 

 GRÁFICO CE1 – VINCULAÇÃO 

 

  Este quesito demonstra a necessidade de maior atuação junto à comunidade 

externa, de forma a tornar a existência da IES mais significativa e atuante junto a mesma. 

 

12.1 AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO 

 

GRÁFICO CE2 – PESQUISA E EXTENSÃO 

 

  Os usuários dos serviços da instituição consideram os serviços prestados de boa 

qualidade. 
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GRÁFICO CE3 – SAJ 

 

  O SAJ foi avaliado positivamente pelos que dele necessitam considerando o índice 

apresentado em 2016 (45% e 32%) entre o conceito excelente e ótimo, respectivamente. 

 

GRÁFICO CE4 – PROGRAMA DE APOIO AO DISCENTE 

 

  Esse quesito também manteve seu desempenho e salta de 55% obtidos no ano 

anterior para 72% em 2017. 

 

GRÁFICO CE5 – BRINQUEDOTECA 
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  A Brinquedoteca, espaço de ludicidade, que serve aos filhos de discentes, 

funcionários da IES e à Comunidade Externa foi avaliada pelos respondentes como 

fundamental e prestadora de serviço de qualidade. 

 

GRÁFICO CE6 – PROJETO APOIO PEDAGÓGICO 

 

  O Projeto foi avaliado e seus resultados demonstraram a importância da atuação de 

parceria da IES junto às outras instituições de ensino do município. Obtendo 61% de 

satisfação plena. 

 

GRÁFICO CE7 – MINICURSOS DE FÉRIAS 

 

  Os minicursos, a cada ano ofertando temáticas de interesse geral da comunidade 

acadêmica e da comunidade externa tem progredido positivamente embora de forma ainda 

timidamente. Seu índice obteve um avanço na casa dos 2% em relação ao período anterior. 
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GRÁFICO CE8 – PROJETO LÍNGUA PORTUGUESA 

 

  O Projeto que atende a estudantes do ensino fundamental tem sido avaliado 

positivamente a cada período. De 50% obtido anteriormente (2016) saltou para 67% em 

2017. 

 

GRÁFICO CE9 – TARDE RECREATIVA 

 

  A Tarde Recreativa é esperada pelas escolas da região, pois consiste em atividade 

complementar na Semana das Crianças. Sua positividade se apresenta nos índices 

crescentes de satisfação das instituições participantes. 

 

GRÁFICO CE10 – MOSTRA DE PROFISSÕES 
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  Este projeto vem crescendo a cada período. No entanto verificou-se a necessidade 

de maior divulgação para o atendimento de demandas ainda não atingidas. 

 

GRÁFICO CE11 – ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS 

 

  De acordo com os respondentes, as necessidades ainda não são atingidas por 

completo em função da falta da oferta de outros cursos por parte da IES. Esse dado remete 

ao crescimento das exigências da sociedade por formação em outras áreas cobradas 

indiretamente pelo mercado de trabalho. 

 

GRÁFICO CE12 – ESTRUTURA FÍSICA DA IES 

 

  Os respondentes consideram, de modo geral como “boa” a estrutura física da IES. 

Os índices variam entre os conceitos “excelente”, “ótima” e “boa”. 
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13. AÇÕES PLANEJADAS E EXECUTADAS, POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DA FACULDADE CATUAÍ 

 

DIMENSÃO 1: MISSÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Ações Programadas na 

Proposta 
• Coerência das ações acadêmico-administrativas em função dos propósitos declarados no PDI 

• Compatibilidade entre PDI, PPI e Projeto Pedagógico dos Cursos. 

Ações realizadas Resultados Alcançados Ação Corretiva 

Potencialidades Fragilidades 

• Reflexão sobre os valores 
e princípios norteadores à 
ação Institucional 

• Aperfeiçoamento da 
divulgação da Missão, 
PDI, PPI e PPC entre os 
discentes e docentes por 
intermédio do site. 

• Disponibilização da 
Declaração de Missão e 
do PDI na Biblioteca da 
Instituição.  

• Coerência entre ações 
acadêmico-
administrativas e 
propósitos institucionais 
evidenciados nas 
respostas de docentes e 
discentes aos 
questionários aplicados 

• Práticas pedagógicas 
referenciadas no PDI, PPI 
e PPC. 

• Revisão do PDI. 

• Revisão dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos. 
. 

 

A divulgação da Missão, PDI, PPI 

e PPC entre os discentes e 

docentes pode ser aperfeiçoada. 

 

• Fortalecimento de ações 
de divulgação da Missão, 
do PDI, do PPI e PPC junto 
à comunidade acadêmica. 

• Fortalecimento dos NDEs 
dos cursos e formação de 
equipe de trabalho para 
revisão e readequação do 
PDI e dos PPC. 

• Fortalecimento dos 
mecanismos de 
divulgação da Missão, 
PDI, PPI e PPC entre a 
comunidade acadêmica. 
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DIMENSÃO 2: POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO 

Ações Programadas na 

Proposta 
• Eficiência de práticas institucionais no estímulo à interdisciplinaridade, inovações didático-

pedagógicas e uso de novas tecnologias educacionais; 

• Articulação entre os projetos pedagógicos dos cursos, práticas didático-pedagógicas e inovações 
da área; 

• Atividades de ensino, pesquisa e extensão: inserção, relevância e articulações. 

Ações realizadas 

 

Resultados Alcançados Ação Corretiva 

Potencialidades Fragilidades 

• Manutenção no índice de 
aproveitamento das vagas 
ofertadas nos cursos de 
graduação; 

• Fortalecimento da oferta 
de cursos de pós-
graduação Lato-Sensu. 

• Implantação da 
Coordenadoria de 
Pesquisa, Pós-graduação 
e Extensão. 

 

• Satisfação dos estudantes 
com o desempenho 
didático-pedagógico como 
evidenciado nas respostas 
aos questionários; 

 

• Aperfeiçoamento e 
fortalecimento do 
programa de Iniciação 
Científica com maior 
disseminação das 
produções. 

• Manutenção de programas 
de pesquisa e extensão. 
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DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Ações Programadas na 

Proposta 
• Políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes carentes. 

Ações realizadas Resultados Alcançados Ação Corretiva 

Potencialidades Fragilidades 

• Bolsa de estudos para 
funcionários e familiares; 

• Credenciamento junto ao 
PROUNI E FIES.  

• Atividade de extensão 

desenvolvida pelos cursos 

de Administração e 

Pedagogia. 

• Atividades de extensão 
desenvolvidas pelos 
estudantes no Curso de 
Direito através do SAJ 
(Serviço de Atendimento 
Jurídico). 

• BRINQUEDOTECA 

• Atividades de extensão 
desenvolvidas pelos 
alunos (as) dos cursos de 
Administração e 
Pedagogia. 

• Contatos junto a órgãos 
públicos (SEMED) 
representativos da 
sociedade para 
identificação de novas 
demandas sociais. 

• Manter as ações já 
realizadas;   

• Ampliar a integração entre 
Instituição e Comunidade 
Externa. 

• Desenvolvimento de 
programas voltados à 
promoção da cidadania; 

• Fortalecer a aproximação 
com órgãos públicos 
municipais para identificar 
novas demandas sociais. 

• Buscar interação e  ações 

conjuntas com entidades 

não governamentais para 

melhor  atender as 

demandas da comunidade 

externa.  
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DIMENSÃO 4: COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Ações Programadas na 

Proposta 
• Comunicação interna e externa: website, informes e impressos, manuais eletrônicos e mídia; 

• Comprometimento da comunicação interna e externa com a missão institucional. 

Ações realizadas Resultados Alcançados Ação Corretiva 

Potencialidades Fragilidades 

• Fortalecimento das ações 
de reforço à divulgação da 
imagem da IES junto ao 
público interno e externo; 

• Fortalecimento de 
veiculação de propaganda 
e publicidade na mídia 
local.  

• Reestruturação do site da 
Instituição 

• Reforço da imagem da IES 
junto à comunidade 
interna e externa. 

• Os canais de comunicação 
com a Comunidade 
externa necessitam ser 
sempre aperfeiçoados e 
intensificados. 

• Intensificar os contatos 
com a Comunidade 
Externa. 

• Divulgação de ações no 
site institucional. 

• Realização de atividades 
voltadas ao público 
externo em parceria com 
entidades e  poder público. 
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DIMENSÃO 5: POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU 

APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Ações Programadas na 

Proposta 
• Adequação dos funcionários à função exercida; 

• Qualificação do pessoal técnico-administrativo; 

• Qualificação docente; 

• Formação didático-pedagógica. 

• Produção acadêmica 

Ações realizadas Resultados Alcançados Ação Corretiva 

Potencialidades Fragilidades 

• Ações voltadas ao corpo 
técnico-administrativo: 

- Adequação do funcionário à 

função exercida; 

- Qualificação do pessoal 

técnico-administrativo; 

- Incentivo à formação 

acadêmica com concessão de 

bolsas. 

• Ações voltadas ao 
docente: 

- Oficinas de práticas 

pedagógicas. 

• Ampliação dos 
instrumentos de avaliação 
do grau de satisfação dos 
docentes e corpo técnico-
administrativo com as 
condições, trabalhos e 
recursos vinculados à sua 
função. 

• Adequação quantitativa e 
qualitativa do corpo 
técnico-administrativo e do 
corpo docente para as 
atuais atividades; 

• Elevado grau de 
satisfação das pessoas 
que integram os quadros 
docente e administrativo 
da IES com reflexos 
positivos no clima 
organizacional; 

• Oportunidades de 
participação docente e 
discente nos colegiados 
de cursos e colegiado 
superior. 

• Fomentar projetos de 

pesquisa e extensão a fim 

de melhorar o índice de 

produção acadêmica dos 

docentes.  

 

• Dar continuidade aos 
projetos de extensão e 
pesquisa através de 
cursos voltados à 
comunidade e dos 
programas de pós-
graduação. 
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• Ampliação do acesso às 
informações e 
esclarecimentos sobre o 
Plano de Cargos e 
Salários junto ao Sindicato 
da Categoria. 

• Implantação de Regime de 
Trabalho a todos os 
docentes para melhoria 
das atividades de 
Docência 

• Reativação da Revista on 
line da Instituição para o 
fortalecimento das 
produções científico-
acadêmicas. 
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DIMENSÃO 6: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

Ações Programadas na 

Proposta 
• Grau de satisfação do corpo docente e técnico- administrativo com suas condições de trabalho e 

outros aspectos vinculados à sua função; 

• Coerência entre gestão e objetivos institucionais; 

• Integração entre gestão, órgãos colegiados e comunidade acadêmica. 

Ações realizadas Resultados Alcançados Ação Corretiva 

Potencialidades Fragilidades 

• Participação da Diretoria, 
Chefias, Coordenadorias 
de cursos e membros do 
corpo docente, discente e 
técnico-administrativo nos 
Conselhos Superiores; 

• Reuniões bimensais entre 
coordenadores de cursos 
e professores.  

• Existência de instâncias 
específicas dentro da 
estrutura acadêmica. 

• NDEs; 

• Colegiado de cursos; 

• Conselho Superior 
 

• Fortalecimentos dos 
Colegiados e Instâncias 
administrativas existentes. 

• Ampliar a oferta de 
treinamento e cursos para 
o pessoal técnico-
administrativo, Direção, 
Coordenação e 
Assessoria. 

 

• Reuniões entre Diretores, 
Coordenadores de cursos 
e Chefias. 

• Realizar mais 
efetivamente a oferta de 
cursos e treinamentos 
para o pessoal técnico-
administrativo, Direção e 
Assessoria. 
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DIMENSÃO 7: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

Ações Programadas na 

Proposta 
• Adequação do espaço físico 

• Melhorias nas instalações gerais; 

• Ampliação e renovação do acervo da Biblioteca; 

• Melhorias do Estacionamento. 

Ações realizadas Resultados Alcançados Ação Corretiva 

Potencialidades Fragilidades 

• Manutenção do espaço 
físico e instalações.  

• Ampliação do acervo da 
Biblioteca; 

• Substituição de aparelho 
de ar condicionado em 
algumas salas de aulas. 

• Reorganização e melhoria 
do Estacionamento e 
Portaria através de 
Terceirização dos 
Serviços. 

 

• Disponibilização da 
estrutura física para 
realização de cursos e 
treinamentos à 
comunidade externa 

• Aquisição de 
equipamentos de 
informática; 

• Levantamento para a 
renovação e ampliação do 
acervo da biblioteca 

• Laboratório de informática 
precisa de readequação; 

• Laboratório de Ensino 
necessita de maior 
quantidade de materiais 
para o desenvolvimento 
das atividades 
pedagógicas. 
 

• Planejamento de 
ampliação do espaço 
físico para possibilitar a 
oferta de novos cursos; 

• Adquirir novos 
equipamentos para o 
laboratório de informática. 

• Adquirir mais materiais de 
uso coletivo para o 
Laboratório de Ensino. 
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DIMENSÃO 8: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO 

Ações Programadas na Proposta • Avaliação das atividades de ensino na graduação; 

• Ações decorrentes das conclusões da autoavaliação. 

Ações realizadas Resultados Alcançados Ação Corretiva 

Potencialidades Fragilidades 

• Autoavaliação do aluno; 

• Avaliação dos cursos, dos 
coordenadores, dos professores, da infra-
estrutura física e da estrutura 
organizacional pelo aluno; 

• Avaliação das coordenações de cursos, 
das diretorias, da infra-estrutura física e 
estrutura organizacional pelo docente; 

• Autoavaliação docente; 

• Processamento, tratamento estatístico e 
análise das respostas; 

• Elaboração de gráficos, tabelas e 
relatórios; 

• Encaminhamento de relatórios com os 
resultados à direção, aos setores 
administrativos e aos coordenadores; 

• Análise e discussão dos resultados com 

cada professor pela coordenadoria de 

curso; 

• Utilização das 
informações obtidas 
no processo de 
avaliação, como 
subsídio no processo 
de gestão da IES; 

• Utilização dos 
resultados obtidos 
nas avaliações, 
como subsídios, 
para adoção de 
melhorias no 
processo didático-
pedagógico. 

• Melhorar e 
aperfeiçoar a 
avaliação das 
atividades de 
pesquisa, extensão e 
responsabilidade 
social da Instituição. 
 

• Para 2018, a CPA realizará 
estudos para a elaboração 
dos instrumentos para avaliar 
as atividades de pesquisa, 
extensão e responsabilidade 
social. 
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DIMENSÃO 9: POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES EGRESSOS 

Ações Programadas na 

Proposta 
• Desenvolvimento de projetos de pesquisa e cursos de extensão voltados ao estudante. 

Ações realizadas Resultados Alcançados Ação Corretiva 

Potencialidades Fragilidades 

 

• Manutenção e 
permanência dos 
discentes; 

• Oferta de novos cursos de 
formação (pós-graduação) 

 

• Disponibilidades de 
informações sobre os 
ingressantes subsidiando 
a definição de políticas e 
de práticas pedagógicas; 

• Satisfação com o curso e 
com a formação recebida. 

• Turmas de pós-graduação 
com quase totalidade de 
alunos egressos da 
graduação 

• Aperfeiçoar os canais de 
comunicação junto aos 
egressos.  

 

 

 

• Para 2018, pretende-se 
repensar as ações de 
acompanhamento do 
egresso: cadastro para 
contatos e ações 
específicas voltadas a este 
público. 
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DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

Ações Programadas na 

Proposta 
• Gestão e administração do orçamento; 

• Política de maximização das receitas e redução de gastos. 

Ações realizadas Resultados Alcançados Ação Corretiva 

Potencialidades Fragilidades 

• Racionalização dos 
processos administrativos; 

• Ações para regularizar o 
fluxo de caixa. 

• Readequação do 
orçamento e estrutura de 
custos. 

• Reduzido índice de 
inadimplência. 

• Angariar maior número de 
estudantes, tanto na 
graduação quanto na pós-
graduação. 

• Dificuldade para oferta de 
novos cursos devido à 
estrutura física ser 
limitada. 

• Manutenção de 
adequação do orçamento 
e estrutura de custos; 

• Planejamento de novos 
cursos; 
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14. COMO É FEITA A INCORPORAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS AO 

PLANEJAMENTO DA GESTÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA 

 

A autoavaliação Institucional é um instrumento que proporciona a análise das 

realizações efetivadas pelos diferentes setores da Faculdade Catuaí, e se constitui num 

valioso feedback ao processo de planejamento da gestão acadêmico-administrativa. 

Todo processo de autoavaliação, desde a elaboração dos questionários até os 

resultados finais e a apresentação a cada setor, é feito com a participação da Comissão. O 

sistema implantado funciona como um instrumento projetado de modo a fornecer diversos 

tipos de informação aos professores, gestores, alunos. Ele envolve um rico material de 

discussão e a adoção de estratégias destinadas a fazer com que os alunos prossigam, com 

sucesso, os seus estudos. 

Cabe lembrar que a autoavaliação institucional tem como propósito possibilitar 

uma visão mais precisa do resultado do trabalho que está sendo realizado e do quanto é 

preciso caminhar para atingir uma crescente qualidade. O procedimento avaliativo também 

tem a vantagem de possibilitar o desenvolvimento de ações conjuntas entre gestores e 

profissionais.  

Como frutos dessas ações conjuntas, apontamos o movimento da instituição para 

a aquisição dos novos volumes para a biblioteca, a reorganização da portaria e 

estacionamento da Instituição, a reativação da Revista on line como alternativas de 

intervenção adequada a partir das informações obtidas no processo avaliativo. 

Para cumprir o seu papel, a Comissão apresentou os resultados à Direção e à 

Mantenedora da Instituição e, posteriormente, serão apresentados aos acadêmicos e 

disponibilizados no site da Faculdade, em banners gigantes afixados em locais apropriados à 

divulgação, tais como hall de entrada da Faculdade, editais de corredores de cada curso e a 

disponibilização de dois exemplares do relatório final na Biblioteca da Instituição. 

As fragilidades detectadas, bem como as ações corretivas para fortalecer os 

aspectos frágeis da Instituição, foram debatidas em reunião da CPA. O desafio para o ano de 

2018 é superar essas fragilidades e avançar na busca da excelência nos diversos aspectos 

institucionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de autoavaliação institucional pode ser extremamente proveitoso e 

transformador se encarado de forma positiva e com maturidade. É um momento enriquecedor 

para todos os que avaliam e, também, para os que são avaliados. Quem avalia deve fazê-lo 

com consciência crítica sem deixar que preferências pessoais interfiram nesse ato. Quem é 

avaliado, por sua vez, deve encarar os resultados como uma nova oportunidade de corrigir e 

corrigir-se naquilo que ficou deficiente ao longo do período letivo, tanto no aspecto institucional 

quanto na prática pedagógica individual. 

O processo de autoavaliação possibilita fortalecer a missão institucional, rever 

as finalidades sociais e intensificar o relacionamento institucional com a comunidade interna 

e externa, projetar a relevância das atividades científicas que desenvolve e dar a conhecer a 

existência da instituição.  

Nesse sentido, todo ato avaliativo, também, deve ser dinâmico e provocar 

dinamismo, pois uma instituição deve buscar corrigir as fragilidades apontadas na avaliação 

procurando aperfeiçoar-se cada vez mais. 

A Faculdade Catuaí é uma instituição que tem apoiado todo processo avaliativo 

e, o mais importante, tem procurado atender às exigências de uma região em franco 

crescimento econômico e intelectual. 

O grande desafio talvez seja manter-se sustentável em todos os aspectos, 

buscando a excelência na qualidade da educação ofertada e uma relação cada vez mais 

estreita com a comunidade que a cerca. Talvez, essa constante busca seja a maior evidência 

do comprometimento da Instituição. 

 

 

 

 

Cambé, PR, 31 de março de 2018. 

Cláudia Regina Alves dos Santos 

Coordenadora da CPA 

 


