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Apresentação 

A autoavaliação institucional é um instrumento norteador para o desenvolvimento 

integral dos cursos de Ensino Superior, instituído pela Portaria n. 2.051 de 09 de julho de 2004, 

que regulamenta os procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), descrito na Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004. No que tange ao conceito 

de avaliação defendido pelo referido sistema, este se centra nas categorias integração e 

participação, conforme explicitado no documento do SINAES (BRASIL, 2003):  

Esta autoavaliação é coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), que 

apresenta o relatório integral contemplando as informações e ações desenvolvidas pela CPA 

no ano de referência de 2017, bem como discute o conteúdo relativo aos dois relatórios 

parciais anteriores (2015 e 2016), em conformidade com a Nota Técnica nº 65/2014 do 

EP/DAES/CONAES.  

A CPA visa, por meio deste, contribuir para a melhoria das atividades acadêmicas e 

de gestão da instituição, apresentando o presente relatório, com a finalidade de fornecer 

subsídios sobre a visão que as pessoas envolvidas têm sobre os processos realizados em cada 

setor da instituição e o apontar os caminhos e descaminhos. Ele é resultado do trabalho dos 

diferentes setores envolvidos no processo avaliativo: Reitor, Pró-Reitora Acadêmico-

Administrativa, Coordenações dos cursos, Professores e Funcionários Técnico-Administrativos, 

e é uma das ferramentas que os gestores utilizam para direcionar o planejamento e mostrar as 

ações prioritárias.  

Compreende-se que só faz sentido avaliar as dimensões se os resultados da avaliação 

contribuírem para produzir melhorias e adequações nos processos. Os resultados que aqui se 

explicita, se refletem numa melhor qualificação dos cursos e da própria Instituição, buscando 

excelência na qualidade do trabalho com o conhecimento que se realiza na Instituição. 

O Relatório está organizado em cinco partes: introdução, metodologia, 

desenvolvimento, análise dos dados e das informações e ações com base na análise.  
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A Avaliação Institucional Interna é coordenada pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), com apoio da direção e contando com a participação de toda a comunidade acadêmica. 

O Processo de Avaliação Institucional dentro do FB UNI tem, como objetivo principal, 

elaborar um diagnóstico da qualidade dos processos, estruturas, recursos humanos e 

pedagógicos, laboratórios e de prática profissional para aperfeiçoamento dos cursos e serviços 

ofertados pela Instituição. 

O Relatório está organizado em cinco eixos, cada um com dimensões próprias, conforme 

descrito abaixo: 

- Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 8  

- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional  

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição  

- Eixo 3: Políticas Acadêmicas  

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes  

- Eixo 4: Políticas de Gestão  

Dimensão 5: Políticas de Pessoal  

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição  

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira  

- Eixo 5: Infraestrutura Física  

Dimensão 7: Infraestrutura Física  

O Relatório Integral apresenta informações colhidas durante todo o ciclo avaliativo 

2015/2017, tanto aquelas baseadas em entrevistas com gestores e gerentes da instituição, 

consultas ao PDI e também aquelas baseadas na compilação dos questionários aplicados à 

comunidade acadêmica no período, segundo o planejamento estratégico de auto avaliação 

previsto no documento Projeto de Auto avaliação Institucional. 

A Avaliação Interna é um processo contínuo por meio do qual a instituição constrói 

conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto 

de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Para 

tanto, sistematiza informações, analisa coletivamente os significados de suas realizações, 



desvenda formas de organização, administração e ação, identifica oportunidades de melhoria e 

suas potencialidades, estabelecendo estratégias de superação de problemas.  

A avaliação pressupõe o diálogo permanente entre a Comissão e os diferentes 

segmentos da Instituição, discussões e aplicação de instrumentos quantitativos e qualitativos. 

Quanto ao desenho do estudo, a pesquisa é considerada exploratória porque objetiva uma 

aproximação com a realidade da Instituição; colaborativa, porque todos os segmentos 

participam do processo; documental, porque aplica os indicadores previstos pelo SINAES e os 

relatórios de avaliações internas e externas anteriores.  

A principal característica da avaliação, no entanto, é a ação-reflexão-ação, porque gera 

transformações e mudanças nos aspectos que não são bem avaliados no processo.  Desta forma, 

o Centro Universitário Farias Brito, ao realizar seu processo de avaliação interna, consolida a 

autoavaliação de modo abrangente, sistêmico, contínuo e de forma coletiva, subsidiando as 

tomadas de decisão de caráter político, pedagógico, administrativo.  

A Comissão Própria de Avaliação – CPA elaborou para o período 2015-2017 o seu 

planejamento estratégico, a partir da restruturação do Projeto de Avaliação Institucional, e em 

consonância com a Nota Técnica nº 65 do INEP, em 2016. 

Em 2017, em função da publicação de vários normativos, modificando a legislação 

no ensino superior, iniciado em maio com o Marco Regulatório em EAD, passando pelos 

novos instrumentos de avaliação, culminando com Portarias, Instruções Normativas e 

outras publicadas pelo MEC, iniciamos um grupo de estudo, visando a disseminação e 

apropriação das informações contidas nessas publicações. 

Este novo marco regulatório, motivará a adoção de um novo projeto para a CPA para 

2018, considerando a revogação dos seguintes atos: Decreto 5.622/2005, Decreto 5.773/2006, 

Portaria 40/2007 e 2010 e os instrumentos de avaliação do INEP. Para as adaptações 

necessárias, a CPA precisa primeiro se apropriar da nova legislação, para traçar novo plano de 

ação. Valorizar toda a trajetória percorrida na área da avaliação, reconhecendo que novos rumos 

precisam ser delineados, em decorrência das mudanças internas e externas exigidas, indo além 

dos aspectos formais externos, construindo de forma estável seu caminho interno de avaliação, 

procurando cumprir sua missão na sociedade. 

Os resultados deste ciclo 2015/2017 renderam frutos significativos para o FB UNI: as 

ações realizadas pela CPA mobilizaram a comunidade acadêmica que passou a enxergar a 

Avaliação Institucional como uma importante ferramenta de melhoria do ensino e da 

instituição como um todo, apresentado neste relatório integral. 

 



1.1.  Dados da Instituição 

 

a) Mantenedora: 

Organização Educacional Farias Brito LTDA 

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, n° 2424 - A 

Fortaleza – CE     CEP: 60025 - 062 

CNPJ: 74.000.738/0001 - 95 

 

b) Entidade Mantida: 

Centro Educacional Farias Brito – FB UNI – Código: 1819 

Endereço: Rua Castro Monte, nº 1364, Varjota 

Cidade: Fortaleza-CE  CEP: 60.175 - 230 

Site: www.fbuni.edu.br  Fone: (85) 3486-9090 

 

c) Direção 

Reitor – Tales de Sá Cavalcante 

Pró-Reitora Acadêmico-Administrativa – Fernanda Denardin Gonçalves 

 

 d) Cursos: 

Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Construção de 

Edifícios, Design de Modas, Design de Interiores, Direito, Engenharia Ambiental e Sanitária, 

Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Gestão 

Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Tecnologia da Informação, Jogos Digitais, 

Logística, Marketing (Bacharelado), Marketing (Tecnológico) e Psicologia. 

  

 

1.2. Trajetória da IES no período de 2015 a 2017 

 

No período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017, a CPA participou da realização de 12 

avaliações “in loco” referentes a processos de reconhecimento e renovação de reconhecimento 

de curso de graduação, além do credenciamento como Centro Universitário, conforme 

demonstrativo abaixo: 



Cursos Conceito 
Arquitetura – Bacharelado (autorização) 4,0 

Ciências Contábeis – Bacharelado (reconhecimento) 5,0 

Construção de Edifícios – Tecnólogo (reconhecimento) 4,0 

Design de Interiores – Tecnólogo (reconhecimento) 4,0 

Design de Moda – Tecnólogo (reconhecimento) 4,0 

Engenharia de Produção – Bacharelado (reconhecimento) 4,0 

Jogos Digitais – Tecnólogo (reconhecimento) 4,0 
Logística – Tecnólogo (Reconhecimento) 4,0 

Marketing – Bacharelado (renovação de Reconhecimento 5,0 

Marketing – Tecnólogo (Reconhecimento) 4,0 

Recursos Humanos – Tecnólogo (autorização EAD) 5,0 

Polo de apoio presencial Central (credenciamento) 5,0 

 

É possível perceber, a partir dos dados da primeira tabela acima, que os cursos apresentam 

teoricamente um linear comum, pois à variação geral em cada dimensão manteve-se contínua. 

Os procedimentos utilizados para a autoavaliação institucional no Centro Universitário 

Farias Brito são variados e complementares. A pesquisa documental, realizada a partir dos dados 

produzidos pelas próprias Unidades Acadêmicas ao final de cada ano letivo e dos documentos 

institucionais (PDI, PPI, PPC, etc). 

A autoavaliação institucional leva em consideração esse conjunto de procedimentos, sem 

ignorar os relatórios produzidos por outras avaliações dos Cursos de Graduação e da Instituição, 

tais como: os Relatórios do ENADE e Relatórios de Avaliações Externas realizadas pelo 

INEP/MEC. 

Após a disponibilização dos relatórios de avaliação “in loco” por parte da comissão, fazemos 

uma análise criteriosa, visando corrigir as deficiências apontadas por cada comissão. 

Em 15.09.2017, através da Portaria no. 1.161, de 15.09.2017, publicado no DOU de 

18.09.2017 teve sua transformação acadêmica transformada em Centro Universitário Farias 

Brito, com conceito “5”, uma caminhada pautada pela qualidade. 

A CPA vem ao longo do tempo,  atuando na missão de contribuir  com a instituição na oferta 

de uma formação acadêmica de qualidade, garantindo o sucesso profissional dos seus egressos.  

 

1.2 MISSÃO  

 

“Formar profissionais competentes e cidadãos por meio da integração do ensino, da 

extensão e da pesquisa/iniciação científica, nas modalidades presencial e a distância, com base 

nas inovações científicas e tecnológicas dentro dos padrões contemporâneos estabelecidos no 



Século XXI, estendendo à sociedade, de forma interativa, os conhecimentos e os serviços 

produzidos pela comunidade acadêmica, visando o desenvolvimento de Fortaleza e do Ceará”.  

 

1.3 VISÃO  

 

A IES tem a clara percepção de tornar-se centro de referência para o Ensino e para 

a disseminação da Ciência, da educação e das tecnologias, no âmbito local e regional e 

de ser um núcleo científico e cultural capaz de atrair, fixar e formar profissionais 

altamente qualificados para refletir e redefinir permanentemente o processo de 

desenvolvimento. 

Para cumprir a sua missão, serve a comunidade, gerando conhecimentos e recursos 

importantes para os desenvolvimentos científicos, econômicos, profissionais, sociais e culturais, 

objetivando, principalmente, o bem-estar da sociedade e a melhoria da qualidade de vida, 

sempre defendendo a expressão e o cumprimento da verdade. 

Portanto, apresenta a visão de “Formar profissionais cidadão e éticos, 

comprometidos com as inovações científicas e tecnológicas, e capacitados para 

responder aos desafios do século XXI, visando contribuir com o crescimento e 

desenvolvimento de Fortaleza, do Ceará, da Região Nordeste e do Brasil”. 

 

1.4 COMPOSIÇÃO DA CPA - COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  

 A CPA do Centro Universitário Farias Brito – FB UNI, eleita de acordo com seu 

regulamento e nomeada através de Portaria da Direção, apresenta por meio deste relatório uma 

descrição e ao mesmo tempo uma reflexão sobre o Processo de Avaliação Interna, acontecido 

na instituição no ano de 2017, seu objetivo é detectar pontos fortes e frágeis da administração 

Institucional, bem como oportunidades e ameaças provocadas pelo macro ambiente, nos dois 

semestres letivos, e se auto avaliar, consequentemente, buscar soluções necessárias para o bom 

desenvolvimento da Instituição. 

 A Avaliação Institucional é a ferramenta de análise dos serviços prestados, tendo alunos, 

professores, funcionários e colaboradores como avaliadores. Todos os itens estão em 

conformidade com as dez dimensões, mínimas, estabelecidas no SINAES. É uma avaliação 

baseada em indicadores, e tem uma proposta matricial, atendendo a diversidade. Destacamos 



que o processo de autoavaliação institucional, possui um grande destaque para a gestão 

institucional. 

 A Comissão Própria de Avaliação reúne-se, periodicamente, a cada 3 meses e, 

extraordinariamente, sempre que convocada pela Presidência. 

 Esta comissão possui em sua composição representantes de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e, também, da sociedade 

civil organizada, estando vedada a existência de maioria absoluta por parte de qualquer um dos 

segmentos representados. 

 As definições quanto à quantidade de membros, forma de composição, duração do 

mandato, dinâmica de funcionamento e modo de organização da CPA é objeto de 

regulamentação própria, e é composta, atualmente pelos membros abaixo relacionados. 

Coordenador e Representante do corpo docente: Emannuel Julião Fernandes  

Representantes do corpo técnico-administrativo:  Charles de Oliveira Guerra 

Representantes do corpo discente:  Jamil Araújo Pereira 

Representantes da comunidade:  Albert Shilling Gomes 

 

1.4.1 DEFINIÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Primeiro semestre 

 
Período Atividades Desenvolvidas 

15.03 a 14.04 Preparação da Avaliação Institucional 

15.04 a 14.05 Sensibilização da Comunidade Acadêmica 

15.05 a 26.05 Aplicação da Avaliação Institucional 

29.05 a 31.05 Tabulação dos Resultados 

01.06 a 10.06 Análise dos Insumos 

11.06 a 15.06 Divulgação da análise dos insumos e propostas de melhorias  

16.06 a 30.06 Discussão dos feedbacks das partes e análise de sugestões e críticas 

01.07 a 10.07 Elaboração do relatório parcial e sugestões de melhorias 

 
Segundo Semestre 
 

Período Atividades Desenvolvidas 

14.09 a 13.10 Preparação da Avaliação Institucional 

14.10 a 13.11 Sensibilização da Comunidade Acadêmica 

14.11 a 25.11 Aplicação da Avaliação Institucional 

26.11 a 30.11 Tabulação dos Resultados 

01.12 a 10.12 Análise dos Insumos 

11.12 a 15.12 Divulgação das Análises dos Insumos e Propostas de Melhorias 

16.12 a 19.12 Discussão dos feedbacks das partes e análise de sugestões e críticas 

20 de dezembro Compilação do material elaborado nos dois semestres 

20.01.18 Elaboração do relatório final e sugestões de melhorias 



20.01 a 20.02.18 Elaboração do relatório integral de autoavaliação 2015 a 2017 

 

 

 

2 METODOLOGIA  

 

Em 2017, concluindo o triênio avaliativo, o relatório está sendo apresentado de forma 

integral, abordando as informações e ações desenvolvidas pela CPA, bem como uma 

reflexão junto aos dois relatórios parciais anteriores, uma análise global do PDI e de todos 

os eixos do instrumento, além da apresentação de um plano de ações de melhoria para a 

IES. 

Entendida como um processo permanente e como uma ferramenta de gestão, a 

Avaliação Institucional no Centro Universitário Farias Brito tem como princípio a 

identificação dos problemas, para corrigir possíveis deficiências para introduzir as mudanças 

que signifiquem uma melhoria imediata da qualidade do ensino e da instituição como um 

todo, 

A CPA organizou os procedimentos em três etapas: planejamento, desenvolvimento e 

consolidação. Na etapa de planejamento, a Comissão discutiu como se daria a metodologia 

de trabalho e revisou seu instrumento avaliativo, definindo o público participante. No 

desenvolvimento, houve a implementação do instrumento, observando os prazos 

necessários, ao mesmo tempo em que foi coletado documentos adicionais necessários para 

o andamento dos trabalhos. Por fim, na etapa de consolidação, foi escrito o relatório pela 

coordenação da CPA, sendo submetido aos membros para apreciação e críticas. Esta versão 

final traduz o movimento reflexivo da Comissão, que visa contribuir com melhoria das 

atividades acadêmicas e de gestão da instituição. 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram 3 questionários 

semiestruturados, sendo um para cada segmento da instituição: o questionário dos 

professores; o dos alunos, com espaço para sugestões; e o dos funcionários técnico-

administrativos.  

Na avaliação, foram apresentadas questões gerais, elaboradas pelos Membros da 

CPA, envolvendo os 5 eixos que contemplam as 10 dimensões (lei 10.861) para os 

professores, alunos e funcionários técnico-administrativos. As questões são avaliadas 

através de conceitos. A média é calculada  com os valores numéricos associados  aos 

conceitos excelente , ótimo, bom, regular, insuficiente. Por meio delas, discentes avaliam os 



docentes, a coordenação de ensino e diretores e a Instituição. Os docentes e corpo técnico-

administrativo também respondem o questionário de avaliação.  

A avaliação foi realizada em 2 (dois) momentos, nos meses de abril e novembro do 

ano de 2017. Nestes momentos avaliativos, a instituição também aplicou avaliação e 

ofereceu feedback aos docentes e técnicos-administrativos, com o objetivo de ajustar e 

promover a melhora da qualidade do ensino.  

Após a coleta e tabulação dos dados, foi feita análise quantitativa/qualitativa pela 

comissão, e elaborado relatório para, em seguida, divulgar as providências necessárias a 

serem tomadas, no sentido de sanar os problemas identificados.  

Para melhor compreensão, os mesmos estão organizados em modalidades, a saber:  

1) avaliação discente; 2) avaliação docente e 3) avaliação do corpo técnico-administrativo. 

Participaram da Avaliação Institucional em 2017: 

Segmento Participantes % 

Corpo Discente 1.622 86 

Corpo Docente 56 56 

Corpo Técnico-administrativo 34 34 

 

O questionário do discente, foi disponibilizado em dois meios: no Portal do Aluno e 

através de um link do formulário que ficou disponível, e nos laboratório de informática da 

IES. Para o corpo docente e técnico administrativo, foi enviado e-mail, em que foi vinculado 

um link que possibilitava acesso ao questionário. Os questionários foram aplicados 

simultaneamente para toda a comunidade acadêmica. 

Após realização da coleta dos dados, os mesmos foram tabulados, gerados gráficos e 

repassados aos membros da CPA para conhecimento, discussão e análise.  

Após um grande esforço por parte desta comissão, a participação de docentes, discentes 

de graduação e pós-graduação e corpo técnico administrativo, conforme apresentado abaixo, 

mostra-se a quantidade percentual de participação da comunidade acadêmica do FB UNI.  

 

Segmento 2015 2016 2017 

Corpo Discente 82% 85% 86% 

Corpo Docente 52% 54% 56% 

Técnico-Administrativo 28% 31% 34% 

 



A participação discente, conforme pode ser verificado acima, teve um leve aumento na 

participação, o que pode se justificar pelo fato da mudança ocorrida nos questionários. Em todas 

as edições do processo de autoavaliação, a participação de discentes foi estimulada, através de 

ampla divulgação através da CPA, e no site da instituição. No entanto, essa estratégia, ainda vem 

se demonstrando insuficiente para alavancar a participação a contento, mas em 2018, estamos 

programando novas estratégias para continuarmos perseguindo nossas metas. 

Considera-se que as principais diretrizes do PDI são aqui apresentadas, pois a avaliação 

institucional leva em consideração este planejamento para refletir sobre os resultados 

alcançados e apontar os avanços possíveis.  

Obs: Os dados e Gráficos encontram-se após o relatório. 

A seguir uma breve descrição do que representa os eixos e as dimensões que o 

compõe, explicitando como se dá o desenvolvimento da autoavaliação institucional no 

Centro Universitário Farias Brito – FB UNI. 

 

3 DESENVOLVIMENTO – ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 
 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação  

 

Neste eixo, avaliou-se o Planejamento e avaliação.  Como instrumento de coleta de 

dados utilizou-se a pesquisa de campo através de questionário, bem como sua conexão com 

outras instâncias da IES, e ainda um estudo descritivo-exploratório. 

O planejamento das atividades do Centro Universitário Farias Brito inclui estratégias 

que direcionam a maneira como deve ocorrer o conjunto de ações no campo acadêmico. 

Envolvem, também, ações realmente capazes de gerar o desenvolvimento dos recursos 

humanos, da biblioteca, da informática, das instalações físicas, com vistas à consolidação do 

sistema educacional do FB uni como Instituição comprometida com os padrões de 

qualidade. 

O planejamento e as ações implementadas tem possibilitado um ensino coerente, 

tendo como premissas a formação do cidadão capacitado a atuar no mercado, aumentando 

o nível de empregabilidade dos mesmos, que podemos destacar a quantidade de egressos 

do Curso de Direito, que conseguem a aprovação na OAB, no primeiro ano, após a conclusão 

do curso. 



Na avaliação de 2017, quando perguntados sobre o trabalho da CPA (Comissão 

Própria de Avaliação) da FB UNI no desenvolvimento de ações de melhoria nos cursos e na 

infraestrutura da IES, e sobre a visibilidade dos resultados da avaliação institucional nas 

melhorias realizadas, 1.577 alunos consideraram uma nota média de 8,57, fazendo constar 

nos comentários “sempre atendendo os alunos. Parabéns!!, o que demonstra uma melhoria 

bastante considerável, já quem em 2015, a grande maioria desconhecia a CPA. 

Com relação as avaliações do corpo docente, ela é feita por curso, e por professor e 

entregue para que cada coordenador, avalie os resultados e dê o feedback individualmente 

a cada professor. Essas avaliações são utilizadas como parâmetro para a oferta de 

capacitações, e alguns desligamentos necessários, quando o professor apesar de todo o 

trabalho feito pela instituição, não estão conseguindo superar as dificuldade já detectadas 

em anos anteriores. 

 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição  

 

Neste eixo, avaliamos se a Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do 

Centro Universitário Farias Brito – FB UNI quanto às ações viabilizadas no período de 2015 a 

2017, com o objetivo de verificar se as propostas contidas no PDI da IES foram executadas, bem 

como avaliar se as metas presentes no PDI estão em consonância com a sua missão. 

Ao analisarmos comparativamente as respostas dos questionários anteriores, podemos 

perceber que ainda há um desconhecimento do PDI pelos discentes (60%), entretanto quando 

passamos para o corpo docente, 85% atestam conhecer o PDI, o que demonstra que estamos 

conseguindo atingir uma parte da comunidade acadêmica, apesar de ainda termos um longo 

caminho a percorrer. 

Para reverter esta situação, a CPA em janeiro/2018, sugeriu apresentar o PDI, de forma 

didática e com os principais destaques, juntamente com os resultados dos processos de 

avaliação externa e interna para, conhecimento e análise a todos os envolvidos no processo e 

adotar ações buscando dar maior visibilidade aos resultados dessas avaliações. Outro fato que 

vai influenciar positivamente este item, são as divulgações da transformação da Faculdade em 

Centro Universitário, iniciada em novembro/2017, mostrando a importância da participação de 

todos em todo o processo. 



Para obter os resultados previstos no planejamento e avaliação e atingir a Missão e 

Visão Institucional, a IES utiliza como base os documentos: Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC).O PDI apresentado, para 

transformação em Centro Universitário, é o documento norteador das ações da IES, que sempre 

trabalhou em conformidade com as orientações emanadas do MEC, visando a manutenção do 

padrão de qualidade, fato reconhecido com o resultado de seu Conceito Institucional “5”.  

Após a realização de reuniões com os diversos setores administrativos e acadêmicos 

para discussão dos relatórios dos resultados das comissões de avaliações in loco, ocorridas na 

IES, em 2017, concordamos que existe coerência entre as ações praticadas pela Instituição e o 

proposto em sua missão, razão maior de nosso conceito institucional, atestado pelas comissões 

de avaliação in loco. Aproveitamos a ocasião também, para discutirmos os itens que foram mal 

avaliados.  

Em referência ao desenvolvimento institucional, constata-se, em uma análise geral, que a 

formação de profissionais bem qualificados mostra-se como uma potencialidade no Centro 

Universitário Farias Brito, embora o amplo cumprimento da missão institucional, ainda mereça 

uma atenção diferenciada. É nesse sentido que os gestores, irão centrar seus esforços para 

ações a serem desenvolvidas, articulando novas políticas institucionais, revisão ou aprovação de 

instrumentos normativos com o intuito de criar facilidades, melhorando o desempenho com 

vistas a cumprir plenamente os objetivos institucionais. 

A participação das Coordenações Acadêmicas com relação à formação e capacitação dos 

alunos, é evidente. As reuniões de colegiados demonstram a preocupação com o 

desenvolvimento de melhoria continua e este trabalho fica evidente quando da: 

 Semana de Encontros Universitários, envolvendo o corpo docente no 

planejamento acadêmico, toda a agenda da semana é estruturada com a 

participação de toda a comunidade acadêmica: corpo docente, discente e 

técnico-administrativo; 

 Programa de Capacitação Docente - PCD, com seminários e oficinas 

 Monitorias e Nivelamentos 

 Acompanhamento de egresso; 

 Melhorias e implantação de novos laboratórios; 

 Investimentos em infraestrutura e equipamentos. 

 



O FB UNI se integra à comunidade promovendo, por meio de suas ações, a inclusão 

social. Os projetos, desenvolvidos pelos cursos buscam beneficiar uma parcela da comunidade, 

principalmente no que se refere à cultura, esporte e lazer, educação, cidadania e meio ambiente, 

são realizados semestralmente por alunos de diferentes cursos.  

Os alunos, em parceria com o corpo docente e técnicos-administrativos participam de 

eventos que contribuem com as instituições filantrópicas através de gincanas que visam 

arrecadar alimentos, roupas, doação de sangue, entre outros. Também são realizadas oficinas 

de artesanato assim como exposição de trabalhos artesanais da comunidade. Os alunos do 

Curso de Direito, participam de projetos com o objetivo informar ao cidadão a metodologia a 

ser aplicada na obtenção dos direitos do consumidor, direito penal e outros buscando a justiça 

gratuita como mediadora do conflito.  

O programa de responsabilidade social, desenvolvido pelo  Centro Universitário Farias 

Brito na praia do Canto Verde, realizou em 2017 diversos programas de cunho social, 

beneficiando a comunidade pesqueira local. 

Além do selo ABMES de Responsabilidade Social, recebida anualmente por esta 

instituição  em 2017 a IES ficou em 1º. Lugar, na 11ª edição do Concurso Silvio Tendler de Vídeos, 

pelo  projeto Farias Brito - Energia Limpa, mostrando  que a instituição tem investido recursos 

em projetos e ações de responsabilidade socioambiental, com destaque para a energia eólica, 

fonte limpa de energia que está sendo utilizada no Centro Universitário Farias Brito. 

Dentre outros projetos, que anualmente são realizados, contendo um cronograma fixo, 

destacamos: 

 

PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  

1. Desenvolvimento de oficinas para os idosos e equipe do CIAPREVI sobre o estatuto do idoso, 
mediação de conflitos, direito previdenciário e outros temas jurídicos e direito como instrumento para 
pacificação. 

2. Apoio na elaboração de cartilhas sobre os direitos dos idosos; 

3. Participações nas mediações dos conflitos. 

4. Exercer funções de tutoria sob orientação durante o período do curso; 

5. Assessorar e orientar os alunos com deficiência durante o ano. 

6. Elaboração e execução de oficinas sobre direito penal e processo penal, direito de família e direito 
do consumidor para pessoas com restrição de final de semana. 

7. Visitas domiciliares realizadas em conjunto com os profissionais que atuam no projeto de 
distribuição de sopa para pessoas em situação de rua; 

8. Desenvolvimento de oficinas voltadas para crianças, adolescentes, mulheres, pessoas em situação 
de rua e corpo técnico sobre as normas do Estatuto da Criança e do Direitos Fundamentais, 
Adolescente, Estatuto do Idoso. 

9. Realizações de casamentos coletivos; 

https://responsabilidadesocial.abmes.org.br/index.php/noticias/releases/256-inscricoes-encerradas-para-a-11-edicao-do-concurso-silvio-tendler-de-videos


10. Atividades na área de mediação comunitária; 

11. Captação e preparação de assistidos para o Dia da Pacificação 

12. Campanha de doação de livros para a biblioteca pública de Fortaleza; 

13. Desenvolvimento de oficinas voltadas para conscientização sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

14. Acompanhamento das atividades do projetos de Responsabilidade Social propostos pelos cursos; 

15. Elaboração de cartilhas e material de apoio; 

16. Atividades na área de mediação comunitária; 

17. Captação e preparação de assistidos para o Dia da Pacificação. 

18. Acompanhar procedimentos de inquérito policial, autos de prisão em flagrante e mediações de 
conflitos domésticos, bem como captação e preparação de assistidos e documentação para o Dia da 
Pacificação. 

19. Campanhas de Doação de Sangue e Medula Óssea (várias ações no decorrer do ano). 

 

Responsabilidade Social com os Alunos  

O Centro Universitário Farias Brito proporciona ao discente à aquisição das bolsas de 

estudo, desde que cumpra com os critérios estabelecidos por cada tipo de bolsa, a saber:  

a) PROUNI.  

b) Financiamentos Estudantil – FIES  

c) Bolsa estudantil de até 100% para funcionários da instituição.  

d) Bolsas de Monitoria de 25% do valor da semestralidade para alunos que atuam como 

monitores de disciplinas específicas. 

e) Bolsa de estudos  variadas para funcionários, e seus dependentes, de empresas parceiras. 

 

1.1 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS  
 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes  

 

As políticas de ensino do Centro Universitário Farias Brito são bastantes objetivas e 

claras, pois tem o aprendizado ativo como política principal na disseminação do conhecimento, 

mostrando a todos a importância de uma formação solidária e com responsabilidade social, 

além da atualização de métodos de ensino. 

Tudo é discutido em reuniões de colegiados e coordenação.  A metodologia se faz com 

base nas formações do modelo: Formação humana, Formação para o Mercado, Formação 

Profissional. O Centro Universitário Farias Brito vem capacitando, desde 2016 seu corpo docente 

para uso de metodologias ativas, além das voltadas para o EAD. 



Sendo a pesquisa, um dos tripés da educação, e mesmo não tendo cunho obrigatório, 

em Faculdades e Centros Universitário, o FB UNI possui um núcleo de pesquisa ativa junto com 

a comunidade acadêmica, trazendo grandes benefícios a alunos e professores.  

É preocupação constante do Centro Universitário Farias Brito as práticas institucionais 

que estimulam a melhoria do ensino, a formação docente, o apoio aos estudantes, as inovações 

didático-pedagógicas e o uso de novas tecnologias no ensino. Fica claro que a IES cumpre seu 

PDI no que tange às políticas de ensino de graduação, pesquisa, pós-graduação e extensão. 

Com Coordenações exclusivas para o desenvolvimento dos grupos de pesquisa e de 

iniciação científica, essas, objetivam incentivar os alunos a ingressarem no ambiente científico, 

criando fóruns e discussão de temas de grande relevância. 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos do Centro Universitário Farias Brito, que já 

contemplam cursos de extensão para os discentes e comunidade e o apoio a atividades 

acadêmicas desenvolvidas pelos professores e alunos, deverão passar por reformulações em 

2018, visando a adequação aos novos instrumentos avaliativos.  

Desde 2015 são executados no FB UNI vários projetos de ensino e extensão, e já estão 

consolidados no âmbito da instituição, tais como:  Semana de Tecnologia da Informação, 

Implantação do Design Day, visitas técnicas, minicursos e palestras abertos à comunidade e 

outros. Todos os projetos foram desenvolvidos juntamente com os docentes e discentes dos 

cursos da instituição, e tiveram como objetivo proporcionar ao discente a interação entre Teoria 

e Prática e a sua importância para o mercado de trabalho.  

Esses eventos, que envolvem toda a comunidade acadêmica, professores, alunos, 

coordenações de curso, aberto, ainda, à participação da sociedade. Atendendo à natureza 

científica dessas atividades acadêmicas, o corpo docente é incentivado a participar e a 

apresentar trabalhos na forma de palestras, mesa redonda, oficinas, Workshop, artigos 

científicos, etc.  

Os eventos, apesar de previstos no calendário acadêmico, a sua divulgação no 

período do evento, ainda tem sido alvo de reclamações por parte de 42% dos alunos. Para 

2018 as coordenações, já planejaram, divulgação maciça desde o início do semestre, 

divulgando no site com bastante antecedência, e já motivando a participação de todo o 

corpo docente e discente. 

Os eventos individuais de cada curso, como as comemorações do dia a profissão e 

outros, já estão consolidados dentro da instituição. Nesses eventos os docentes colaboram 

com atividades, desenvolvendo palestras, oficinas, mini-cursos dentre outras, ou na 



organização. Ao final dos eventos, todos os participantes recebem certificados, 

considerando a modalidade da participação.  

Outras atividades promovidas pela IES são as campanhas de conscientização, tais como: 

Setembro amarelo, outubro rosa e novembro azul. Esses meses coloridos dizem respeito a 

mobilizações mundiais para prevenir câncer de mama, câncer de próstata e  suicídio.  

Em cada mês mencionado, ações são realizadas pelos cursos com a parceria de 

professores, alunos, coordenadores e técnicos administrativos, envolvendo atividades abertas 

à comunidade acadêmica e à sociedade. Tais ações envolvem: palestras, exames, campanha nas 

redes sociais. Também é realizado anualmente o dia da responsabilidade social. 

O setor de Inovação e Empreendedorismo, FB ideias em parceria com o instituto 

atlântica, e Microsoft, também desenvolveu relevante trabalho de extensão com atividades 

abertas ao público interno e externo da instituição, contando com uma quantidade expressiva 

de atividades. 

O Centro Universitário Farias Brito, oferece um leque de cursos de extensão e pós-

graduação lato sensu, visando atender às demandas de aperfeiçoamento cultural e 

profissional e, desta forma, contribuir para o desenvolvimento da região onde está inserida. 

O Centro Universitário Farias Brito possui duas revistas “FBusiness” ISSN 1679-723X, 

com classificação Qualis B4, e Diálogo Jurídico, ISSN: 2526-0308, tem por finalidade difundir 

o conhecimento acadêmico desenvolvido na região de abrangência da IES, e à toda 

comunidade científica interessada, de maneira que seja viabilizado o registro público do 

conhecimento e sua preservação, publicando resultados de trabalhos de iniciação científica, 

disseminando a informação e o conhecimento, gerados pela comunidade científica e, 

agilizando o processo de comunicação científica.  

Assim, o corpo docente e discente é sempre incentivado a produzir e a publicar 

artigos ou resumos expandidos, contribuindo tanto para a ampliação de seu currículo 

acadêmico, como para a divulgação de conhecimentos. 

 

RESUMO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS EM 2017 

DIRETRIZ ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Docência 

Programa de Pesquisa Jurídica 

Plano de Educação em Direitos Humanos (parceria com a 
Secretaria de Direitos Humanos do Município de Fortaleza) 

Seminários Especiais "Democracria e Consumo" 

 Seminários Especiais "Direito e Cinema" 



Eventos variados 

Seminários Especiais "Religião, Cultura e Política" 

Seminários Especiais "História, Direito e Gênero" 

Seminários Especiais "Globalização, Identidade e 
Multiculturalismo" 

Programa de Monitoria Acadêmica e Voluntária 

Consocial (Parceria com a Controladoria Geral da União) 

Diálogos Contemporâneos 

Najup (Núcleo de Assessoria Jurídica Popular) 

Programa de Oratória 

Júri Simulado 

Ciaprevi 

Casa da Sopa 

Palestra "A Mudança na Interpretação da Lei Maria da Penha à 
Luz do STF 

Atendimento Jurídico no Shopping Benfica 

Palestra "A África: suas relações com o Brasil e com o Mundo" 

Palestra "O Brasil, a Regulamentação Internacional e o ICSDI" 

Participação no Ação Global 

Discutindo Casos do STF:"Lei da Ficha Limpa" 

Palestra "Mediação e meios alternativos de solução de conflitos" 

Palestra do SENGE: A mulher e a Engenharia 

Visita à Cimenteira APODI 

Visitas a diversas obras das construtoras conveniadas 

Palestra: Obras de Saneamento Ambiental 

Discutindo Casos do STF: "Cotas Raciais nas Universidades" 

Extensão 

Palestra "Dia Internacional do Trabalho" 

Diálogos Contemporâneos 

Seminários Especiais "Democracia, Cidadania e Consumo" 

Seminários Especiais "Direito e Cinema" 

Palestra "Cidades - Segurança Pública e Planejamento Urbano" 

Lançamento da Revista Diálogos Jurídicos 

Lançamento da Revista FBBusiness 

Palestra "Gestão de Projetos no Contexto Globalizado" 

Feira do Universitário Empreendedor 

Auxílio aos alunos do Ensino Médio para montagem do 
Julgamento Simulado de Getúlio Vargas. 

Programa de Pesquisa Jurídica 

Programa de Oratória 

Programa de Monitoria Acadêmica e Voluntária 

Aula de Campo: Museu da Indústria 

Júri Simulado 

Palestra "Conheça o Projeto Reconstruindo a Liberdade e 
Aprenda a Calcular Penas" 

Maratona de Ideias da NASA na FFB 

VISITA GUIADA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

Dia da Engenharia: Desafio Marshmallow 



WORKSHOP GRATUITO: IMPRIMINDO O MUNDO 3D 

VISITA TÉCNICA – CANTEIRO DE OBRA 

DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS – A REPERCUSSÃO MIDIÁTICA 
DO CRIME E A FUNÇÃO RESSSOCIALIZADORA DA PENA SOB A 
ÉGIDE DO DIREITO ESQUECIMENTO 

SOLENIDADE DE ENTREGA DE CARTEIRAS PARA NOVOS 
ADVOGADOS 

HACKATON NASA SPACE APPS CHALLENGE 

AUTISMO: CONHECER PARA COMPREENDER – O TRABALHO DA 
CASA DA ESPERANÇA 

DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS: COMBATE À EXPLORAÇÃO 
SEXUAL – COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, UMA 
LUTA DE TODOS! 

APRESENTAÇÃO DA CSP COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PECÉM 

LANÇAMENTO DO NÚCLEO DE PROFISSIONAIS DE RECURSOS 
HUMANOS FFB 

GOOGLE I/O EXTENDED FORTALEZA 

CHOICE DAY - ARTEMISIA 

CURSO LIDERANÇA E GESTÃO DE ALTO IMPACTO COM 
STORYTELLING 

AÇÃO GLOBAL 2017 

MICROSOFT INNOVATION CENTER NA FFB 

PALESTRA: CRIANDO REALIDADE VIRTUAL PARA O 
ENTRETENIMENTO E A EDUCAÇÃO 

AJE FORTALEZA CONVIDA: TEORIA X PRÁTICA, COM ALLAN 
SANKEY, DA FERROVIA 

DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS: A MAGISTRATURA PÓS-
CONSTITUIÇÃO DE 1988, ATIVISMO OU PROTAGONISMO 
JUDICIAL? 

Design Thinking Weekend 

Imersão da Fundação Estudar 

Palestra Online com os organizadores do Corredores Digitais. 

Desfile 2 looks 

Clashes (choques) Macrotendência, por Nelly Rodi 

II Colóquio de Direito Luso-brasileiro 

DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS: PERFORMANCE ACADÊMICA E A 
GESTÃO DO TEMPO 

CURSOS DE EXTENSÃO: NAS ÁREAS DE MODA E DECORAÇÃO 

Ii SEMANA DE PSICOLOGIA DA FACULDADE FARIAS BRITO 

PAINEL SOBRE SISTEMAS DE INOVAÇÃO 

CURSO DE EXTENSÃO: TÉCNICAS DIOR PARA ATELIÊ 

DEMOCRACIA DE TRANSIÇÃO, O CASO DE TIMOR LESTE – DR. 
EDUARDO VERA-CRUZ 

WORKSHOP – MEETING DE ATENDIMENTO 

APRESENTAÇÃO DA FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS JUNIORES DO 
ESTADO DO CEARÁ 

INICIATIVAS EMPREENDEDORAS COMANDADAS POR ALUNOS 
GRADUANDOS DE ENGENHARIA NO CEARÁ 



VISITA TÉCNICA AO EMPREENDIMENTO DUO RESIDENCE 

SIMPÓSIO DE TELHADO VERDE 

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE E CADASTRO DE MEDULA 
ÓSSEA 

CAMPANHA #ZIKA ZERO 

ESTRATÉGIAS DE LOGÍSTICA – IMPLANTAÇÃO, DESAFIOS E 
RESULTADOS 

VISITA TÉCNICA À FÁBRICA DA COCA-COLA 

PSICOCINE FFB COM O FILME ANJOS DO SOL 

WORKSHOP: VENDAS DE MODA: VENDER É MEIO, NÃO FIM 

ESTRATÉGIAS DE LOGÍSTICA – IMPLANTAÇÃO, DESAFIOS E 
RESULTADOS 

AVALIAÇÃO PRÁTICA DE MEDIADORES E CONCILIADORES DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ 

VISITA TÉCNICA À NATURÁGUA 

DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS – DEMOCRACIA E DIREITOS 
FUNDAMENTAIS: UMA HOMENAGEM AOS 90 ANOS DE PAULO 
BONAVIDES 

APRESENTAÇÃO E NOITE DE AUTÓGRAFOS DO ROMANCE “O 
NÁUFRAGO” 

VISITA TÉCNICA À DURAMETAL 

LABORATÓRIO FUNDAÇÃO ESTUDAR 

Nivelamento 

Resolvendo Questões da OAB (Civil, Processo Civil, Penal, 
Administrativo, Ambiental, Empresarial, Tributário, ECA, 
Trabalho Constitucional, Consumidor, Internacional) Matemática 

Nivelamento de cálculo diferencial e integral, bem como 
monitorias específicas de disciplinas aos sábados, bem como o 
Nivelamento de lógica de programação. 

Pesquisa 

Conversa e palestra com sua Alteza Imperial e Real Dom 
Bertrand de Orleans e Bragança. 

Palestra "Políticas Públicas de Segurança" 

Participação como mesários na Eleição da Presidência da 
OAB/CE. 

Papos de Pesquisa 

Oficina "Como Elaborar um Contrato" 

Oficina "Como Elaborar uma Petição Inicial" 

Palestra "O Julgamento de Jesus Cristo à Luz do Direito" 

Oficina Como Estruturar um Escritório de Advocacia" 

Julgamentos Simulados Diversos 

Mesa Redonda "O Anteprojeto do Novo Código Penal" 

 

RELAÇÃO DOS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO EM 2017 

CURSO 

ESPECIALIZAÇAO EM PSICOTERAPIA PSICANALITICA 

MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 

MBA EM GESTÃO COMERCIAL EMPREENDEDORA 



MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL AVANÇADA 

MBA GESTÃO ESTRATÉGICA DE MARKETING 

MBA EM GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA 

MBA EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO 

MBA EM QSMS 

MBA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E LEAN MANUFACTURING 

MBA EM GERENC DE PROJETOS E PROCESSOS 

MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJ. DE TECNOL.DA INFORMAÇAO 

TERAPIA INTENSIVA 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

PRESCRIÇAO FARMACEUTICA E FARMACIA CLINICA 

FISIOTERAPIA EM NEONATOLOGIA E PEDIATRIA 

 

Mesmo nos tempos atuais em que há grandes possibilidades no uso de mídias 

eletrônicas para a divulgação e para a comunicação em geral, verifica-se, nos resultados da 

avaliação institucional, que não estamos alcançando de forma excelente nossa comunidade 

acadêmica e a externa. Ressalta-se que o site do FB UNI o portal de visibilidade da 

instituição, ainda não é reconhecido pela maioria dos servidores e pelos discentes como 

uma potencialidade. Só utilizam para consulta de notas e impressão de boletos financeiro. 

Novas mídias foram implantadas para atender esses desafios da comunicação social 

institucional fazendo uso também da Internet, através de anúncios e comunicados em blogs, 

portais Diário do Nordeste, O Povo, Google, além é claro das comunidades interativas como 

Facebook, Twiter e Youtube. 

Torna-se possível, portanto, explorar melhor essa ferramenta de comunicação, sem 

prejuízo das mais tradicionais (rádio, TV, outdoors), para divulgar melhor as decisões 

específicas da direção, dos eventos acadêmicos e científicos, dentre outros. 

A comunicação externa dos diversos eventos e ações promovidas pela Instituição são 

difundidos e publicados nos periódicos impressos, com ênfase aos jornais estaduais. O uso da 

mídia televisiva e de rádio é feita através de canais, que sabidamente possuem notoriamente 

grande audiência tais como, TV Record, TV União, TV Verdes Mares e Rede TV, além dos 

anúncios em rádios populares e Sistema o Povo de Rádio, atingindo dessa forma a maioria do 

público desejado. 

O Centro Universitário Farias Brito, disponibiliza ainda,  a todos os seus alunos e 

colaboradores, nas mais diversas áreas, o wi-fi no campus.  



Outro instrumento de comunicação a Ouvidoria, funciona com um bom número de 

reclamações atendidas e resolvidas, sendo que através da ouvidoria é possível a qualquer 

usuário realizar críticas, fazer sugestões e elogios aos mais variados setores do FB UNI. 

Além de todos os processos mencionados a instituição possui uma série de murais e 

flanelógrafos espalhados por todos os andares do campus, que auxiliam no processo de 

divulgação e comunicação interna de todas as suas atividades. 

As políticas de atendimento ao discente estão direcionadas ao alcance de objetivos 

como a promoção do acesso e da permanência nos estudos, na perspectiva de inclusão social, 

assegurando igualdade de oportunidades no exercício das atividades acadêmicas, não 

discriminando estudantes por sua classe, cor, deficiência, estado nutricional, orientação sexual 

ou outra característica da pessoa 

Essas políticas merecem destaque nos resultados, partindo das autoavaliações a partir 

de 2015. O apoio ao discente foi dividido em Apoio Pedagógico e Apoio Psicopedagógico. Em 

2015, a comunidade acadêmica ainda não entendia bem qual a diferença entre coordenação de 

apoio pedagógico e a coordenação de apoio psicopedagógico. A grande maioria (71%) ainda não 

entendiam quais as funções de cada uma. Em 2017, a atuação da coordenação de apoio 

psicopedagógico, foi destacada por 68% dos discentes participantes da avaliação institucional, 

no atendimento às demandas da IES. Com relação ao apoio pedagógico, foi mencionado por 

80% dos discentes, o atendimento com um bom nível de satisfação. 

A inserção do estudante no mundo do trabalho também se trata de um desafio que 

precisa de apoio da instituição e está estabelecido no objetivo estratégico. Nesse sentido, 

disponibilizamos uma Coordenação de Estágios, que é a articuladora institucional das questões 

relacionadas ao estágio, que é responsável pela divulgação das vagas de estágio, através do 

portal, bem como parcerias com as empresas, o acompanhamento da legislação relativa ao 

estágio, dentre outras. Dessa maneira, o atendimento aos estudantes é qualificado e o acesso 

dos alunos ao estágio e à conclusão com êxito foram facilitados, otimizando os processos da 

área. 

O programa de acompanhamento de egressos, implantado em 2015, ainda precisa 

melhorar, um dos nossos focos de trabalho para 2018. Os nossos cursos de pós-graduação, ainda 

não vem atingindo os percentuais esperados, na participação dos egressos. Muitos eventos que 

acontecem no FB Ideias, ainda demonstra a participação incipiente desses egressos.  

Através de diversos programas, os alunos matriculados nos cursos ministrados pelo 

Centro Universitário Farias Brito, diversos alunos puderam  beneficiar-se de bolsas de estudos 

(FIES, PROUNI, EDUCA MAIS BRASIL, CONVÊNIOS e outras) 

 



1.2 EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO  

 

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

 

O objetivo desta dimensão é avaliar o planejamento da carreira e capacitação do Corpo 

Docente e do Corpo Técnico Administrativo, os processos de formação continuada e o nível de 

satisfação e relacionamento desses segmentos, buscando desenvolver e/ou aprimorar o 

desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. 

Em relação às políticas de gestão no Centro Universitário, a avaliação dos segmentos 

docente e técnico-administrativo indicou que os programas de qualificação precisam ser 

melhorados para se tornarem potencialidade.  

A Comissão observou que a IES oferta algumas formações mediadas por tecnologias, 

por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Essa prática deve ser utilizada e ampliada, 

pois oferece um importante apoio ao docente. Estando o conteúdo da formação disponível 

de modo assíncrono, o docente pode criar a sua própria rotina de estudo, definindo seu 

próprio tempo e ritmo de estudos. 

Tanto o corpo docente, quanto o corpo técnico administrativo, possuem um Plano de 

Carreira que contempla melhorias em: Ascensão de Carreira, Desempenho Profissional além de 

Progressão Salarial. 

Todos os colaboradores da Instituição possuem vínculo empregatício, em conformidade 

com a CLT, estão registrados, sendo a eles assegurados todos os direitos trabalhistas, tais como 

13º, Salário, férias, FGTS, além de vale transporte. 

As Avaliações Institucionais evidenciam um bom clima de trabalho, indicando um grau 

de elevada satisfação com o ambiente e as condições de trabalho. 

A IES oferta a todos os seus colaboradores bolsa de estudo nos diversos cursos de 

graduação e pós-graduação e extensão, inclusive para seus dependentes. 

 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição  

A dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição objetiva verificar e avaliar o grau de 

independência e autonomia da gestão acadêmica, os mecanismos de gestão, as relações de 

poder entre as estruturas e a participação efetiva na construção das políticas do Centro 

Universitário Farias Brito, buscando coerência entre os meios de gestão e o cumprimento dos 

objetivos e planejamento institucional. 



A instituição possui organização e coerência com as políticas firmadas em documentos 

oficias, dando aos conselhos autonomia para atuar de forma regimental. 

A CPA destaca como avanço na gestão institucional o maior planejamento, participação 

e acompanhamento das reuniões e órgãos colegiados. Isso dá transparência e autonomia a 

todos os atores envolvidos 

Verifica-se que a gestão colegiada com representação do corpo social da Instituição vem 

sendo cumprida, bem como o apoio a livre organização e a escolha dos representantes dos 

diversos segmentos da Instituição. Para a CPA deve-se ampliar a divulgação das possibilidades 

de participação nos órgãos colegiados. 

Foi realizado a reestruturação de diversos laboratórios específicos, com atualização e 

manutenção de softwares e de toda a infraestrutura. 

No âmbito da Sustentabilidade financeira, a CPA observa que a IES cumpre com suas 

obrigações financeiras em dia, embora o cenário econômico no país passe por uma importante 

crise. Apresentando, crescimento demonstrado pela ampliação da infraestrutura física e, 

consequentemente, de pessoal e de tecnologia. Existe uma grande preocupação com o 

aprimoramento da gestão, indo ao encontro dos valores institucionais. 

A biblioteca, recebeu investimentos relacionados a aquisição de livros para todos os 

cursos, com ênfase nos cursos de Direito, Engenharia e Design. Foram disponibilizados mais 

acessos à biblioteca virtual “Minha Biblioteca” contemplando os alunos dos cursos que ainda 

não utilizavam, além da plataforma EBSCO com periódicos científicos.   

 Os resultados dos processos de autoavaliação, possui um grande destaque e subsídio 

para a gestão institucional. 

 

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 
Dimensão 7: Infraestrutura Física  

 

Este eixo tem como objetivo avaliar a infraestrutura física existente para atendimento do 

ensino, da pesquisa e da extensão, biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

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

complementar. Foram disponibilizados mais acessos à biblioteca virtual “Minha Biblioteca” 

contemplando os alunos dos cursos que ainda não utilizavam, além da plataforma EBSCO com 

periódicos científicos. Mesmo assim, em relação ao acervo da biblioteca, persistem reclamações 

com relação ao acervo. 



Na avaliação constatou-se que a infraestrutura física da Faculdade atende plenamente o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas. Suas instalações atendem às normas de segurança, 

aos requisitos de acessibilidade pelos estudantes, sobretudo os deficientes físicos, 

configurando-se num espaço de qualidade à prática do ensino. Espaços destinados à 

administração, coordenação e docentes, são bem dimensionados e ambientalmente saudáveis. 

A IES preocupada com a segurança de seus alunos, disponibilizou mais dois 

estacionamentos para o corpo discente, e está em busca de novos espaços para este fim. 

No entendimento da CPA a prestação de serviços da reprografia (fotocopiadora) ainda 

merece atenção, havendo necessidade de mais um prestador de serviço ou ampliação da atual 

para atender a demanda dos discentes e docentes. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É perceptível o investimento da instituição para melhor atender, assistir, avaliar e 

desenvolver os discentes, docentes e todo corpo técnico-administrativo, para que continuem 

operantes. Diante das informações apresentadas neste relatório integral, fica evidente a 

importância da autoavaliação e da seriedade na condução da Comissão Própria de Avaliação e 

na participação de toda a comunidade acadêmica para fomentar a instituição.  

Neste relatório foram apresentados os resultados da análise de documentos e 

interpretação de dados advindos do entendimento da comunidade acadêmica frente às ações 

da Faculdade Faria Brito - FFB, realizadas em 2017, no sentido de cumprir as metas estabelecidas 

no PDI, fazendo um comparativo dos períodos de 2015 , 2016 e 2017, fazendo com que a 

comunidade acadêmica, se aproprie dos resultados de autoavaliação institucional. 

As ações desenvolvidas propiciam a comunidade acadêmica discutir e refletir sobre a 

avaliação institucional e seus aspectos qualitativos e quantitativos ao enfatizar sua importância 

para o autoconhecimento e a responsabilidade de todos na criação e/ou redefinição de ações 

eficazes para o fortalecimento da Instituição. 

A análise dos cinco eixos referentes às dez dimensões aqui apresentada, permite 

considerar que as metas estabelecidas no PDI estão sendo alcançadas, conforme avaliação da 

comunidade acadêmica. Fica demonstrado, portanto, o empenho da FFB em aprimorar os seus 

esforços em favor da sociedade, no âmbito da educação superior, e de viabilizar as condições 

necessárias para que a Instituição possa concretizar a sua missão.   



O processo avaliativo aplicado, detectou alguns pontos a serem aperfeiçoados e ações 

a serem implementadas neste sentido. Contribuiu para identificação de potencialidades e 

fragilidades que estão sendo refletidas com o objetivo de melhorar continuamente os serviços 

prestados em favor de toda comunidade acadêmica e sociedade em geral. 

SUGESTÃO DE MELHORIAS COM BASE NA ANÁLISE 

Eixo Dimensão Ação 

1 8 - Conscientizar sobre a importância da participação do corpo docente, discente 

e técnico-administrativo na avaliação institucional. 

 

2 

1 - Realizar Treinamento para os funcionários da Central de Atendimento. 

- Implementar o Projeto de Planejamento de preparação para o ENADE, visando 

um melhor preparo dos alunos egressos. 

3 - Ampliar convênios para a realização de estágios. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

- Manter currículos flexíveis, de acordo com a demanda do mercado e as 

diretrizes curriculares.- 

- Ampliar a oferta do nivelamento das de disciplinas. 

- oportunizar debates através de palestras, com palestrantes convidados 

apresentando suas experiências profissionais. 

- Fazer um cronograma fixo, para as atividades de extensão a ser divulgado no 

início do semestre. 

- Incentivar a participação dos discentes na iniciação científica. 

- Melhorar o controle de atividades dos monitores, implantando um calendário 

de apoio e divulgar os monitores e suas disciplinas com seus telefones e mails. 

4 - Ampliar a divulgação de eventos e atividades. 

- Manter o site atualizado. 

 

 

9 

- Manter um canal permanente de comunicação e troca de informações com os 

egressos, auxiliando-os no processo de inclusão no mercado de trabalho. 

- Realizar acompanhamento sistemático da performance dos alunos no ENADE. 

- Atuar na melhoria dos serviços prestados, estreitando os vínculos da IES com 

os alunos. 

 

 

 

5 - Manter o aprimoramento profissional e as condições de trabalho. 

- Capacitar o corpo técnico-administrativo e gerencial. 

6 - Manter a eleição dos representantes de turma e os membros que compõem 

os colegiados e centros acadêmicos. 



4  

10 

- Ampliar a capacidade instalada, para atender as necessidades das atividades 

do ensino superior, em função do crescimento de vagas e de novos cursos; 

- Otimizar a ocupação de espaços construídos no campus e projetados para uso 

na atividade de ensino e eventos. 

 

5 

 

7 

- Avaliar permanentemente a infraestrutura física da IES, visando melhorar cada 

vez mais a acessibilidade. 

- Aumentar as ações de limpeza. 

- Verificar anteparo que impeça o reflexo das lâmpadas da frente nas lousas das 

salas de aula. 

- Rever a prestação de serviços da fotocopiadora visando criar um novo espaço 

considerando a precariedade dos serviços prestados. 

- Rever os contratos com os prestadores de serviços das cantinas, visando 

lanches mais saudáveis. 

 

A seguir são apresentados os resultados da Auto Avaliação da comunidade discente, 

docente e corpo técnico-administrativo, referente ao ano de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABULAÇÃO GERAL - QUESTIONÁRIOS INSTITUCIONAIS 2017 

 

AVALIAÇÃO  INSTITUCIONAL CORPO DISCENTE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



AVALIAÇÃO  INSTITUCIONAL CORPO DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVALIAÇÃO  INSTITUCIONAL CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


