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APRESENTAÇÃO  

 

O Relatório de Autoavaliação Institucional da Faculdade Farias Brito , referente a 

janeiro a dezembro de 2015, apresenta o resultado do processo avaliativo realizado e que 

traduz a percepção de cada segmento em relação ao funcionamento da instituição como um 

todo.  

 

O documento é importante para 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 desenvolvido pelos diferentes setores 

envolvidos no processo avaliativo: diretor geral, diretor acadêmico, coordenação de cursos,  

professores, funcionários técnico-administrativos.  

 

A avaliação é uma das ferramentas que os gestores utilizam para direcionar o 

planejamento e mostrar quais ações são prioritárias.  

 

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 Interna é um processo contínuo por meio do qual uma 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 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):  

O sistema de avaliação deve articular, de forma coerente, concepções, objetivos, 

metodologias, práticas, agentes da comunidade acadêmica e de instâncias do governo (...) o 

sistema de avaliação é uma construção a ser assumida coletivamente, com funções de 

informação para tomadas de decisão de caráter político, pedagógico e administrativo, 

melhoria institucional, auto regulação, emancipação, elevação da capacidade educativa e do 

cumprimento das demais funções públicas .  

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) prevê a criação de 

comissões próprias de avaliação (CPA’s) com o objetivo de proceder à autoavaliação nas 

instituições de ensino superior (IES). O SINAES apresenta os 5 eixos a serem consideradas no 

processo de avaliação de uma Instituição:  

- Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 8  
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- 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  

Desta forma, a Faculdade Farias Brito, ao realizar seu processo de avaliação interna, 

pretende consolidar a autoavaliação de modo abrangente, sistêmico, contínuo, sintetizando 

as dimensões que definem a Instituição.  

 

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: 

Faculdade Farias Brito – FFB – Código: 1819 

Endereço: Rua Castro Monte, nº 1364, Varjota 

Cidade: Fortaleza-CE  CEP: 60.175 - 230 

Site: www.ffb.edu.br  Fone: (85) 3486-9090 
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c) Direção 

Diretor Geral – Tales de Sá Cavalcante 

Diretora Acadêmica – Fernanda Denardin Gonçalves 

 

 d) Cursos: 

Administração, 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 de Recursos 

Humanos, Gestão de Tecnologia da Informação, Jogos Digitais, Logística, Marketing 

(Bacharelado), Marketing (Tecnológico) 

   

Credenciamento:  

A Faculdade Farias Brito - FFB, com limite territorial de atuação no município de 

Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Castro Monte n.1364, Varjota, estabelecimento isolado 

de ensino superior, é mantida pela Organização Educacional Farias Brito Ltda., pessoa 

jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com sede e foro em Fortaleza, Ceará, 

registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará, sob o número 23200609067, com sede e 

foro na cidade de Fortaleza – CE. 

A Faculdade Farias Brito - FFB baseia-se no seu Regimento Geral, no seu PDI (Plano de 

Desenvolvimento Institucional), no seu PPI (Projeto Pedagógico Institucional), no Estatuto de 

Constituição da Mantenedora, na legislação federal e nas políticas institucionais e normas 

complementares estabelecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE da 

Instituição. 

A Faculdade Farias Brito - FFB foi credenciada pela Portaria Ministerial nº 1825, de 15 

de agosto de 2001, publicada no DOU em 17/08/2001. Neste mesmo ato, teve autorizado 

seu primeiro curso de graduação – Administração. 

 

 

1.2 Missão  
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A Faculdade Farias Brito - FFB tem a missão “Promover o ensino superior dentro dos 

padrões mais modernos, estendendo à sociedade, de forma interativa, serviços aplicados e 

diferenciais, enquanto incentiva a pesquisa e o desenvolvimento”. 

 

1.3 Visão  

 

A Faculdade 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, a Faculdade 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. 

1.4 Composição da CPA - Comissão Própria de Avaliação  

  

A CPA da Faculdade Farias Brito - FFB, eleita por seus pares e nomeada por 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 2015, 

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. 

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

extraordinariamente, sempre que convocada pela Presidência. 
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 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 em 2015 está composta pelos membros abaixo relacionados:  

Coordenador: Lourenço Rodrigues da Mata Filho 

Representante do corpo docente: Helena Stela Sampaio 

Representantes do corpo técnico-administrativo:  Rafael Nogueira de Holanda 

Representantes do corpo discente:  Adélia Cristina de Sousa Ferreira 

Representantes da comunidade:  José Ferreira Silva Bastos 

 

3.1 Definição do Cronograma de Atividades 

Primeiro Semestre 
 

Período Atividades Desenvolvidas 

01 a 28 de Fevereiro Preparação da Avaliação Institucional 

01 a 31 de Março Sensibilização da Comunidade Acadêmica 

01 a 30 de Abril Aplicação da Avaliação Institucional 

01 a 31 de Maio Tabulação dos Resultados 

01 a 10 de Junho Elaboração dos Relatórios 

11 a 15 de Junho Divulgação dos Relatórios e Propostas de Melhorias 

16 a 31 de Junho Discussão dos Relatórios e Recebimento de Sugestões e Críticas 

10 de Julho Divulgação do Relatório Final e Sugestões de Melhorias 

 

Segundo Semestre 
 

Período Atividades Desenvolvidas 

01 a 31 de Agosto Preparação da Avaliação Institucional 
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01 a 30 de Setembro Sensibilização da Comunidade Acadêmica 

01 a 15 de Outubro Aplicação da Avaliação Institucional 

16 a31 de Outubro Tabulação dos Dados 

01 a 10 de Novembro Elaboração dos Relatórios  

11 a 15 de Novembro Divulgação dos Relatórios e Propostas de Melhorias 

11 a 15 de Dezembro Discussão dos Relatórios e Recebimento de Sugestões e Críticas 

20 de Dezembro Divulgação do Relatório Final e Sugestões de Melhorias 

 

 

1.5 Planejamento Estratégico  

 

Algumas ações foram desenvolvidas para viabilizar a participação de todos no 

processo de autoavaliação institucional:  

1- Reunião dos membros da Comissão Própria de Avaliação para definir as diretrizes gerais 

que nortearão o processo;  

2- Análise dos relatórios de avaliações internas e externas anteriores;  

3- Definição do período de realização do processo;  

4- Revisão do instrumento de avaliação;  

5- Informação sobre o processo no portal do aluno;  

6- Confecção e elaboração de cartazes para divulgação nos murais da instituição;  

7- Visitas às salas de aula visando conscientizar os alunos da importância da participação de 

todos no processo, uma vez que a tomada de decisões em relação às mudanças 

institucionais leva em conta os resultados obtidos no processo avaliativo;  

8- Definição dos recursos necessários à execução da autoavaliação;  

9- Aplicação do instrumento;  

10- Análise e interpretação dos dados;  

11- Elaboração do relatório;  



9 

 

 

 

12- Divulgação dos resultados no site da instituição;  

13- Divulgação dos resultados nas reuniões de representantes de turmas;  

14- Divulgação em reuniões com professores;  

15- Divulgação em reuniões com funcionários técnico-administrativos;  

16- Acompanhamento das ações decorrentes do processo que impliquem em melhorias 

institucionais;  

17- Estabelecimento de novas estratégias a serem desenvolvidas, com base nos resultados 

obtidos anteriormente;  

18- Realimentação do processo de autoavaliação de forma contínua.  

 

 

2 Metodologia  

 

A avaliação institucional visa a traçar o perfil institucional e o significado de sua 

atuação, por meio das atividades, cursos, projetos e setores, tendo como foco a avaliação 

das diferentes dimensões institucionais propostas pelo roteiro de auto avaliação 

institucional, em conformidade com o que dispõe o SINAES.  

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. Sua característica principal, no 

entanto, é a ação-reflexão-ação, porque gera transformações e mudanças nos aspectos que 

não são bem avaliados no processo.   
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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. Por meio delas, discentes avaliam os docentes, a 

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

avaliam os gestores e avaliam a Instituição. Os gestores auto avaliam-se, avaliam a Instituição e 

avaliam seus subordinados.  

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

outubro do ano de 2015. Os dados apresentados referem-se à avaliação realizada em 

outubro/2015, por ser este mais representativo das ações que ocorreram durante o ano. A 

avaliação realizada em abril/2015 foi de caráter de ambientação com a plataforma tecnológica 

utilizada, bem como familiarização dos participantes com as perguntas a serem respondidas, 

sendo este momento considerado reflexivo e de treinamento.  

Nestes momentos avaliativos, a instituição também aplicou avaliação docente individual, 

com o objetivo de ajustar e promover a melhora da qualidade do ensino através do feedback dos 

alunos sobre seus professores daquele período.  

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

comissão, e elaborado relatório para, em seguida, ser divulgado, e as providências necessárias 

serem tomadas, no sentido de sanar os problemas identificados.  

 

3 Desenvolvimento  

 
3.1 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  
 
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação  
 

Nesta dimensão, avaliou-se o Planejamento e avaliação.  Para tanto, realizou-se um 

estudo descritivo-exploratório. E, como instrumento de coleta de dados utilizou-se a 

pesquisa de campo através de questionário. 
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Os documentos analisados apresentam como missão da IES a “Promover o ensino 

superior dentro dos padrões mais modernos, estendendo à sociedade, de forma interativa, 

serviços aplicados e diferenciais, enquanto incentiva a pesquisa e o desenvolvimento”. 

O planejamento e as ações implementadas pela IES tem possibilitado um ensino 

coerente com o modelo de ensino FFB, tendo como premissas a formação do cidadão capacitado 

a atuar no mercado, aumentando o nível de empregabilidade dos mesmos.  

Além de preparar seus alunos para se destacarem nas áreas específicas de atuação 

profissional, a Faculdade Farias Brito forma executivos preparados para assumir as 

responsabilidades exigidas pelo mercado.  

Com o objetivo de alcançar os resultados previstos na primeira dimensão 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). Ambos norteiam a IES para 

concretização das características e relações com as práticas pedagógicas e administrativas, com 

o contexto societário.  

Para garantir a coerência entre as ações planejadas e as metodologias adotadas, bem 

como a articulação entre os participantes, foi apresentado um calendário das atividades que 

contemple desde a aplicação dos instrumentos de pesquisa às reuniões, discussões internas e 

apresentação das sistematizações dos resultados.  

 Como estratégia de sensibilização foi desenvolvida uma série de ações com o objetivo de 

envolver a comunidade acadêmica no processo de autoavaliação. 

 Este documento aborda o Relatório de Auto avaliação da Faculdade Farias Brito – 

FFB, relativo ao exercício 2015. 

A proposta teve como referência o roteiro do Sistema de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES - MEC, que é composto de três processos diferenciados, a saber: Avaliação 

das Instituições - AVALIES, Avaliação dos Cursos de Graduação - ACG e Avaliação do 

Desempenho dos Estudantes - ENADE, e percepção da comunidade local em um processo 

diário de avaliação formativa, onde juntos: alunos, professores e funcionários podem 

identificar potencialidades e fragilidades nos diferentes aspectos institucionais. 

A avaliação interna ou auto-avaliação é, portanto, um processo de aprendizagem 

cíclico, criativo e renovador de análise, interpretação e síntese das dimensões propostas 

para avaliação das Instituições de educação superior. Assim, o presente relatório de auto-
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avaliação considerou para a análise os princípios da eficácia institucional, efetividade 

acadêmica, social e responsabilidade social, buscando atingir a qualidade nos serviços que 

oferece à sociedade. 

As visitas in loco realizadas no ano de 2014 mostraram que as mudanças trouxeram 

resultados positivos. Os relatórios apresentados pelas comissões demonstram o crescimento 

institucional. 

Participaram da Avaliação 93 Docentes, 1.587 Discentes e 43 funcionários técnicos 

administrativos. 

Conhecimento da CPA e de seus relatórios  

Quando perguntado se conhecem a CPA, 57,57% dos alunos de graduação e 66,36% 

dos alunos de pós-graduação afirmaram desconhecer a Comissão.  

Quando perguntado sobre o conhecimento dos relatórios de Autoavaliação 

Institucional da Faculdade Farias Brito publicados anualmente no site da FFB, 45,47%, dos 

docentes e 44,71% dos TAs registraram não conhecer os relatórios. Entre estudantes de 

graduação e os de pós- graduação os percentuais dos que desconhecem os relatórios foram 

da ordem de 47,57% e 56,36%, respectivamente.  

Quanto aos processos avaliativos de cursos, foram as seguintes as manifestações 

dos docentes: a) ao serem indagados se participaram em algum momento de processos de 

avaliação de curso em sua unidade acadêmica, 68,61% responderam positivamente; b) o 

conhecimento do(s) relatório(s) da Autoavaliação do seu curso foi expresso 

afirmativamente. 

Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional – Tabela 1 

Dimensão 8 - Planejamento e Avaliação 

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 

PONTOS FRACOS PONTOS FORTES 
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Planejamento e 
Avaliação 

Desconhecimento do 
Trabalho da CPA por 
grande parte dos 
discentes e corpo 
técnico administrativo 

Institucionalização 
e trabalho 
operante da CPA a 
qual atendeu 
prazos, enviou 
relatórios e 
implementou 
mudanças. 

Necessidade da 
programação de palestras 
por ocasião das reuniões 
internas com os técnicos 
administrativos e corpo 
discente. 

  

Necessidade de 
alteração no ques-
tionário aplicado 
abordando alguns itens 
essenciais. 

    

Auto – Avaliação 
Institucional 

  

O processo de 
Auto – Avaliação 
Institucional 
cumpriu a maior 
parte dos 
objetivos 
propostos no 
projeto. 

As informações 
levantadas no relatório 
de Auto – avaliação 
subsidiaram as ações na 
gestão acadêmica e 
administrativa. 

Fonte: Pesquisa de campo/2015 
 

3.2 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional  

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição  

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

 

Todo o trabalho de planejamento da instituição é resultante de trabalho em equipe 

que leva em conta a história da instituição, as avaliações realizadas no período de vigência 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e que permitem detectar seus pontos fortes 

e fracos. É esse trabalho que viabiliza a definição dos objetivos e das metas da instituição.  

A Faculdade Farias Brito pauta sua Política de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional na busca constante de recursos humanos qualificados, como condição essencial 

para garantia da qualidade do ensino, bem como a otimização dos recursos financeiros 

através da racionalização das despesas. Desenvolvem suas ações a partir de diagnósticos, 
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pesquisas e da avaliação institucional com a participação dos atores envolvidos no processo. 

O PDI é o documento norteador das ações da Faculdade Farias Brito, que tem procurado 

trabalhar em conformidade com as orientações emanadas do MEC.  

As mudanças sociais exigem, a cada dia, que as instituições de ensino superior se 

reestruturem para que possam atender as demandas de um mercado cada vez mais 

competitivo, e a agilidade e eficácia nos processos institucionais é essencial. Essa 

reestruturação, no entanto, não é realizada ao acaso, ela tem que ser subsidiada pela auto 

avaliação, um processo altamente positivo, que permite conhecer “a visão do outro” sobre a 

instituição como um todo.  

 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

“Promover o ensino superior dentro dos padrões mais modernos, 

estendendo à sociedade, de forma interativa, serviços aplicados e 

diferenciais, enquanto incentiva a pesquisa e o desenvolvimento”. 

 

Nesta dimensão, avaliou-se a Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) da Faculdade de Tecnologia Intensiva - FATECI quanto às ações viabilizadas no período 

de 2014. O objetivo é 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 missão da 

Faculdade Farias Brito - FFB. 

Para tanto, realizou-se um estudo descritivo-exploratório. E, como instrumento de 

coleta de dados utilizou-se a análise documental: Plano de Desenvolvimento Institucional da 

IES, o Projeto Pedagógico Institucional, Projeto Pedagógico dos Cursos de Bacharelados e 

Tecnológicos, seus planos de ensino das disciplinas, dentre outros.  

Promover o ensino superior dentro dos padrões mais modernos, estendendo à 

sociedade, de forma interativa, serviços aplicados e diferenciais, enquanto incentiva a 

pesquisa e o desenvolvimento. 

Foram realizadas reuniões com os diversos setores administrativos e acadêmicos 

para discussão do PPI, PDI e PPC. A comissão, ao analisar esses documentos, observou que 

as ações estão consistentes porque propõem técnicas modernas e serviços diferenciados. 
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Esta comissão considera que o PPI, PDI e o PPC estão muito bem articulados com os 

propósitos e a missão da IES. 

Durante a análise fica evidente a participação das Coordenações Acadêmicas com 

relação à formação e capacitação dos alunos. As reuniões de colegiados evidenciam a 

preocupação com o desenvolvimento de melhoria continua e este trabalho fica evidente 

quando da: 

 Semana Universitária, envolvendo o corpo docente no planejamento acadêmico, 

toda a agenda da semana é estruturada com a participação do corpo docente, 

 Programa de Capacitação Docente - PCD, com seminários e oficinas 

 Monitoria e Nivelamento 

 Acompanhamento do egresso; 

 Investimentos em infraestrutura e equipamentos. 

 

 Responsabilidade Social da Instituição 

A Faculdade Farias Brito trabalha ativamente junto a comunidade onde está inserida, 

de forma a promover atendimento e melhoria na qualidade de vida de todas pessoas que 

são assistidas em seus diversos programas o que fortalece em muito o desenvolvimento dos 

nossos alunos, e a formação do ser humano em sua totalidade.. 

Além de promover o ensino, a Faculdade Farias Brito desenvolve projetos que 

buscam beneficiar uma parcela da comunidade, principalmente no que se refere à cultura, 

esporte e lazer, educação, cidadania e meio ambiente, por meio do diverso Projetos, 

realizados semestralmente por todos os alunos dos diferentes cursos.  

A instituição participa de eventos que contribuem com as instituições filantrópicas 

através de gincanas que visam arrecadar alimentos, roupas, entre outros. Também são 

realizadas oficinas de artesanato assim como exposição de trabalhos artesanais da 

comunidade. O projetos dos alunos do curso de Direito tem como 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.  
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A Faculdade Farias Brito desde a seu credenciamento em 2001, vem realizando 

diversos programas de cunho social, e no ano de 2015 disponibilizou os seguintes 

programas: 

PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - Tabela 2 

PARCERIA FFB/CIAPREVI - Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa 
Idosa 

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. 

PARCERIA FFB/RECANTO/AVAPE - Inclusão Digital para Pessoas com Deficiência, pais ou 
responsáveis. 

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

5. Assessorar e orientar os alunos com deficiência durante todo o curso de gestão de negócios, cujo 
conteúdo apostilado foi fornecido durante o período da capacitação. 

PARCERIA FFB/CEJA-Centro Educacional Jovens e Adultos apenados do Olavo Bilac 

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. 

PROJETO CASA DA SOPA 

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 e 

9. Elaboração de cartilhas e material de apoio; 

10. Atividades na área de mediação comunitária; 

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

12. Visitas domiciliares realizadas em conjunto com os servidores do órgão; 

13. Desenvolvimento de oficinas voltadas para crianças, adolescentes e corpo técnico sobre as normas 
do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

14. Acompanhamento das atividades do projeto Sentinela; 

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. 

PROJETO PARCERIA DELEGACIA DA MULHER/FFB 

18. Acompanhar registro de boletim de ocorrência; 

19. Elaborar relatórios de atendimento; 

20. 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. 

21. Campanhas de Doação de Sangue e Medula Óssea. 



17 

 

 

 

 

Responsabilidade Social com os Alunos  

O aluno da Faculdade Farias Brito pode candidatar-se à aquisição das bolsas de 

estudo (relacionadas a seguir), desde que cumpra com os critérios estabelecidos por cada 

tipo de bolsa, a saber:  

a) PROUNI. Concedidas a alunos que fizeram o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), 

oriundos de escolas públicas ou bolsistas integrais em escolas particulares. As inscrições são 

realizadas anualmente, conforme data estabelecida pelo MEC.  

 

b) Financiamentos Estudantil – FIES - O Financiamento Estudantil (FIES) é um fundo criado 

para financiar cursos de graduação em até 70%. O aluno deve submeter-se ao Processo de 

Seleção, de acordo com o cronograma e critérios estabelecidos pelo MEC e a Caixa 

Econômica Federal.  

 

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

 

 Os dados coletados foram tabulados, inicialmente, em quadro no final do relatório e 

abaixo a tabela, contendo os critérios de análise: pontos fortes e pontos fracos para os  itens 

avaliados no Eixo 3 (tabelas 3). 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional – Tabela 3 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

OBSERVAÇÕES 

PONTOS FRACOS PONTOS FORTES 



18 

 

 

 

PDI 

Alguns setores da 
instituição ainda 
desconhecem o PDI 
da instituição. 

A Faculdade Farias 
Brito possui missão, 
visão e valores bens 
definidos e 
estruturados, 
mostrando para a 
sociedade 
consistência em 
todos os seus 
processos. 

Necessidade da 
programação de palestras 
por ocasião das reuniões 
internas com os técnicos 
administrativos e 
encontros com o corpo 
discente. 

Autorização dos 

Cursos: 

Administração 

(campus Centro), 

Engenharia 

Mecânica, 

Psicologia. 

  

Expansão da FFB 

através dos novos 

Cursos 

  

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição  

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
OBSERVAÇÕES 

PONTOS FRACOS PONTOS FORTES 

Projetos 
discriminados no 
Quadro 2. 

Falta de projetos nas 
áreas de 
Administração e 
Marketing. 

A Faculdade Farias 
Brito – FFB – está 
desenvolvendo um 
novo programa de 
responsabilidade social 
de forma a estender os 
programas existentes a 
novas comunidades e 
grupos de alunos, bem 
como o 
desenvolvimento de 
outras ações. 

Esta CPA recomenda que 
sejam desenvolvidos 
trabalhos de inclusão social 
nas áreas de Engenharia, 
administração de empresa e 
marketing, aproveitando o 
grande potencial de 
artesanato e turismo, além 
das pequenas e micro 
empresas.empreendedor dos 
pequenos empreendedores 
que atuam no seguimento. 
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Existência de 
Condições 
satisfatórias de 
acessibilidade 

  

A IES disponibiliza 
investimentos como 
rampas, banheiros e 
calçadas adequadas ao 
acesso de pessoas com 
necessidades especiais. 

  

 

3.3 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  

 

O Modelo de Ensino da Faculdade Farias Brito foi amplamente discutido nas reuniões 

de Coordenação.  A metodologia se faz com base nas formações do modelo: Formação 

humana, Formação para o Mercado, Formação Profissional.  

A Faculdade Farias Brito vem ano após ano vem desenvolvendo uma politica que 

favorece e incentiva a pesquisa, o ensino e a extensão. 

É preocupação constante da IES 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, conforme o exposto: 

 

Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  

 

ENSINO 

As políticas de ensino da Faculdade Farias Brito são bastantes objetivas e claras, pois 

tem o aprendizado ativo como politica principal na disseminação do conhecimento, 
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mostrando a todos a importância de uma formação solidária e com responsabilidade social, 

além da atualização de tecnologia de ensino. 

PESQUISA 

Mesmo a pesquisa não tendo cunho obrigatório nas instituições não universitárias a 

Faculdade Farias possui um núcleo de pesquisa ativa junto a comunidade acadêmica, 

trazendo grandes benefícios a alunos e professores. 

A pesquisa já vinha sendo implementada, todavia até meados de 2009 era incipiente 

e pulverizada. A partir de agosto de 2009, a faculdade implantou o Programa de Iniciação 

Científica e Tecnológica (PICT). 

A Faculdade Farias Brito possui uma Coordenações exclusiva para o desenvolvimento 

dos grupos de pesquisa e de iniciação científica, com o intuito de incentivar os alunos a 

ingressarem no fantástico ambiente cientifico, criando fóruns e discussão de temas de 

grande relevâncias. 

 

EXTENSÃO 

Os Projetos Pedagógicos de Cursos da Faculdade Farias Brito – FFB, que estão 

elencados em seu PDI, contemplam vários cursos de extensão para os discentes e 

comunidade e o apoio a atividades acadêmicas desenvolvidas pelos professores e aluno.  

No decorrer do ano de 2015 foram executados na Faculdade Farias Brito vários 

projetos de ensino e extensão, tais como:  Semana Tecnologia da Informação, Semana de 

Design, Encontro de Marketing 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.  

 Ajustes estão sendo feitos no sentido de melhorar a qualidade, a cada semestre, dos 

cursos de graduação e a participação do NDE (Núcleo Docente Estruturante) de cada curso 

tem sido muito importante, assim como a atuação conjunta dos docentes, visando a 

formação de profissionais qualificados, que atuem no mercado de trabalho. 

RESUMO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS EM 2015 - Tabela 4 

DIRETRIZ ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

PARTICIPANTE
S 
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Docência 

Programa de Pesquisa Jurídica Livre 

Plano de Educação em Direitos Humanos (parceria com a Secretaria 
de Direitos Humanos do Município de Fortaleza) 53 

Seminários Especiais "Democracria e Consumo" 14 

 Seminários Especiais "Direito e Cinema" 13 

Eventos 
variados 

Seminários Especiais "Religião, Cultura e Política" 19 

Seminários Especiais "História, Direito e Gênero" 20 

Seminários Especiais "Globalização, Identidade e Multiculturalismo" 21 

Programa de Monitoria Acadêmica e Voluntária 11 

Consocial (Parceria com a Controladoria Geral da União) 73 

Diálogos Contemporâneos 15 

Najup (Núcleo de Assessoria Jurídica Popular) 12 

Programa de Oratória Livre 

Júri Simulado 20 

Ciaprevi 13 

Casa da Sopa 12 

CREAS 25 

Palestra "A Mudança na Interpretação da Lei Maria da Penha à Luz do 
STF 51 

Atendimento Jurídico no Shopping Benfica 6 

Palestra "A África: suas relações com o Brasil e com o Mundo" 46 

Palestra "O Brasil, a Regulamentação Internacional e o ICSDI" 33 

Participação no Ação Global 10 

Discutindo Casos do STF:"Lei da Ficha Limpa" 13 

Palestra "Mediação e meios alternativos de solução de conflitos" 74 

Discutindo Casos do STF: "Cotas Raciais nas Universidades" 44 

Extensão 

Palestra "Dia Internacional do Trabalho" 63 

Diálogos Contemporâneos 46 

Seminários Especiais "Democracia, Cidadania e Consumo" 17 

Seminários Especiais "Direito e Cinema" 12 

Palestra "Cidades - Segurança Pública e Planejamento Urbano" 37 

Lançamento da Revista Diálogos Jurídicos 33 

Lançamento da Revista FBBusiness 38 

Palestra "Gestão de Projetos no Contexto Globalizado" 14 

Feira do Universitário Empreendedor 10 

Auxílio aos alunos do Ensino Médio para montagem do Julgamento 
Simulado de Getúlio Vargas. 5 

Programa de Pesquisa Jurídica Livre 

Programa de Oratória Livre 

Programa de Monitoria Acadêmica e Voluntária 8 

Júri Simulado 21 
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Palestra "Conheça o Projeto Reconstruindo a Liberdade e Aprenda a 
Calcular Penas" 23 

Nivelament
o 

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

Curso preparatório para o Enade   

Pesquisa 

Conversa e palestra com sua Alteza Imperial e Real Dom Bertrand de 
Orleans e Bragança. 29 

Palestra "Políticas Públicas de Segurança" 37 

Participação como mesários na Eleição da Presidência da OAB/CE. 20 

Oficina "Como Elaborar um Contrato" 7 

Oficina "Como Elaborar uma Petição Inicial" 6 

Palestra "O Julgamento de Jesus Cristo à Luz do Direito" 86 

Oficina Como Estruturar um Escritório de Advocacia" 16 

Julgamento Simulado Caso Pierre Riviére 86 

Mesa Redonda "O Anteprojeto do Novo Código Penal" 81 

RESUMO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS EM 2015 - Tabela 5 

DIRETRIZ ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

PARTICIPANTE
S 

Docência 

Programa de Pesquisa Jurídica Livre 

Plano de Educação em Direitos Humanos (parceria com a Secretaria 
de Direitos Humanos do Município de Fortaleza) 53 

Seminários Especiais "Democracria e Consumo" 14 

 Seminários Especiais "Direito e Cinema" 13 

Eventos 
variados 

Seminários Especiais "Religião, Cultura e Política" 19 

Seminários Especiais "História, Direito e Gênero" 20 

Seminários Especiais "Globalização, Identidade e Multiculturalismo" 21 

Programa de Monitoria Acadêmica e Voluntária 11 

Consocial (Parceria com a Controladoria Geral da União) 73 

Diálogos Contemporâneos 15 

Najup (Núcleo de Assessoria Jurídica Popular) 12 

Programa de Oratória Livre 

Júri Simulado 20 

Ciaprevi 13 

Casa da Sopa 12 

CREAS 25 

Palestra "A Mudança na Interpretação da Lei Maria da Penha à Luz do 
STF 51 

Atendimento Jurídico no Shopping Benfica 6 

Palestra "A África: suas relações com o Brasil e com o Mundo" 46 

Palestra "O Brasil, a Regulamentação Internacional e o ICSDI" 33 
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Participação no Ação Global 10 

Discutindo Casos do STF:"Lei da Ficha Limpa" 13 

Palestra "Mediação e meios alternativos de solução de conflitos" 74 

Discutindo Casos do STF: "Cotas Raciais nas Universidades" 44 

Extensão 

Palestra "Dia Internacional do Trabalho" 63 

Diálogos Contemporâneos 46 

Seminários Especiais "Democracia, Cidadania e Consumo" 17 

Seminários Especiais "Direito e Cinema" 12 

Palestra "Cidades - Segurança Pública e Planejamento Urbano" 37 

Lançamento da Revista Diálogos Jurídicos 33 

Lançamento da Revista FBBusiness 38 

Palestra "Gestão de Projetos no Contexto Globalizado" 14 

Feira do Universitário Empreendedor 10 

Auxílio aos alunos do Ensino Médio para montagem do Julgamento 
Simulado de Getúlio Vargas. 5 

Programa de Pesquisa Jurídica Livre 

Programa de Oratória Livre 

Programa de Monitoria Acadêmica e Voluntária 8 

Júri Simulado 21 

Palestra "Conheça o Projeto Reconstruindo a Liberdade e Aprenda a 
Calcular Penas" 23 

Nivelament
o 

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

Curso preparatório para o Enade   

Pesquisa 

Conversa e palestra com sua Alteza Imperial e Real Dom Bertrand de 
Orleans e Bragança. 29 

Palestra "Políticas Públicas de Segurança" 37 

Participação como mesários na Eleição da Presidência da OAB/CE. 20 

Oficina "Como Elaborar um Contrato" 7 

Oficina "Como Elaborar uma Petição Inicial" 6 

Palestra "O Julgamento de Jesus Cristo à Luz do Direito" 86 

Oficina Como Estruturar um Escritório de Advocacia" 16 

Julgamento Simulado Caso Pierre Riviére 86 

Mesa Redonda "O Anteprojeto do Novo Código Penal" 81 

 

PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Os cursos de pós-graduação lato-sensu da Faculdade Farias Brito - FFB tem o 
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objetivo de proporcionar aos nossos alunos uma educação continuada, assim, ofertamos a 

comunidade cursos de pós graduação com matrizes dinâmicas e modernas, voltadas a 

realidade de mercado. No ano de 2015 foram ofertados os seguintes cursos: 

 

RELAÇÃO DOS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO ????????? 

 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas - Tabela 5 

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

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
OBSERVAÇÕES 

PONTOS FRACOS PONTOS FORTES 

Ensino   

A Faculdade Farias Brito 
vem ano após ano vem 
desenvolvendo uma 
politica que favorece e 
incentiva a pesquisa, o 
ensino e a extensão. 

  

Extensão 

incipiente a oferta de 
extensões nos cursos 
das Engenharias e 
Ciências 
Administrativas. 

Os Cursos de Extensão 
são ofertados bem 
estruturados, 
principalmente no Curso 
de Direito e com uma 
boa participação 
discente. 

A CPA achou muito 
incipiente a oferta desses 
cursos, assim, sugeriu a 
Extensões no programa de 
Auto avaliação de Cursos. 

Pesquisa 
Pouca Sinergia 
entre os Cursos. 

Produção de artigos 
científicos, fruto de 
pesquisas científicas 
realizadas pelos 
discentes dos diversos 
Cursos, sob orientação 
dos professores da IES. 

  

Apresentação de Artigos 
Científicos abertos à 
comunidade na FFB. 
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 Comunicação com a Sociedade  

 

A Faculdade Farias Brito possui uma politica clara e objetiva quanto a divulgação dos 

resultados junto a comunidade acadêmica. Essa comunicação é feita tanto internamente 

quanto externamente, possibilitando que as ações e os resultados obtidos pela instituição 

sejam compartilhados com toda a comunidade acadêmica e com toda a sociedade, 

evidenciando assim uma comunicação plana entre todos os segmentos da Instituição. 

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

que tenham impacto e tenham relevância ao conhecimento da comunidade em geral são 

difundidos e publicados nos periódicos impressos, com ênfase aos jornais estaduais: O Povo 

e Diário do Nordeste, bem como nas revistas de grande circulação nacional como Veja. 

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 publico desejado. 

A Faculdade Farias Brito faz uso também da Internet, através de anúncios e 

comunicados em blogs, portais e redes sociais como Facebook, Portal Diário do Nordeste, 

Portal O Povo, Google, além é claro das comunidades interativas como Facebook, Twiter e 

You tube. 

A Faculdade Farias Brito possui uma gráfica própria, onde são impressos, os materiais 

de divulgação, tais como, folders, panfletos e outras formas impressas na divulgação e 

comunicação de seus cursos e dos eventos. 

Quanto a comunicação interna, a Faculdade Farias Brito possui um site para 

divulgação de todos os seus eventos e atividades diversas. Através desse site, a comunidade 

acadêmica e o público externo podem obter informações sobre a Instituição, bem como 

informações detalhadas sobre cada um dos cursos ofertados. 

A Faculdade Farias Brito também faz uso de uma plataforma chamada “Aluno on 

line”. Dessa forma, todos os alunos matriculados na FFB, professores, coordenadores 

possuem senha de acesso a este portal. No “aluno on line” é possível acompanhar 

virtualmente notas, faltas, e materiais de uso acadêmico, além de participar ativamente dos 

fóruns de discussão e debates promovidos pelas coordenações e professores. 
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Para comunicação interna, disponibiliza a todos os seus alunos e colaboradores, nas 

mais diversas áreas, o email FFB. Através dele é possível enviar e divulgar toda comunicação 

interna da instituição para toda a comunidade acadêmica de forma eficiente e rápida. 

Outro instrumento de comunicação entre toda a comunidade acadêmica é a 

Ouvidoria. Através do serviço de ouvidoria é possível a qualquer usuário realizar críticas, 

fazer sugestões e elogios aos mais variados setores da Faculdade. 

Além de todos os processos mencionados a Faculdade Farias Brito possui uma série 

de murais e flanelógrafos espalhados por todos o campus, que auxiliam no processo de 

divulgação e comunicação interna de todas as suas atividades. 

 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas - Tabela 6 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
OBSERVAÇÕES 

PONTOS FRACOS PONTOS FORTES 

  
Pouca visibilidade nas 
mídias eletrônicas. 

A Faculdade Farias 
Brito possui uma 
relação muito 
próxima com todos 
os meios de 
comunicação do 
estado do Ceará, o 
que facilita em muito 
a disseminação das 
informações. 

Esta CPA recomenda que a 
instituição invista mais nas 
mídias eletrônicas, criando 
comunidades e apresentando de 
forma mais abrangente seus 
projetos. 

Comunicação 
interna e externa 

  

- A instituição já faz 
uso do sistema 
informatizado para 
registro e controle 
das informações dos 
docentes, discentes e 
técnico 
administrativos da 
instituição. 

  

 

 

Política de Atendimento aos Discentes 
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Os serviços e atendimento merecem destaque no resultado que ora apresentamos. 

Como já apresentado nas avaliações anteriores, há um excelente nível de satisfação dos 

alunos em relação aos serviços de atendimento dos departamentos de apoio ao discente, 

assim como às diversas secretarias da Faculdade. 

 

Monitoria 

A Faculdade Farias Brito – FFB , incentiva seus alunos a participarem da diversas 

monitorias de disciplinas do próprio curso, essa modalidade permite ao aluno a concessão 

de bolsas de estudos durante o semestre letivo. Esta monitoria está atrelada ao 

desempenho do aluno no curso e na disciplina. 

 

MONITORIAS 2015 

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA 

Matemática I 

Matemática II 

Estatística I 

Estatística II 

Língua Portuguesa 

MARKETING 

Matemática I 

Matemática II 

Estatística I 

Estatística II 

Língua Portuguesa 

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 

Lógica de Programação I 

Lógica de Programação II 

Lógica Matemática 

Técnicas de Programação 

Banco de Dados I 

Análise de Algoritmos 

DIREITO 

Língua Portuguesa 

Processo Penal Civil 

Processo Civil 

Direito Ambiental 
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Direito Tributário 

Direito Constitucional 

 

 

Apoio Pedagógico 

O ano de 2015 foi marcado por uma serie de programas desenvolvidos pela 

Faculdade Farias Brito cujo objeto é atender o corpo discente em todas as suas dimensões e 

necessidades. Nossos programas oferecem nivelamento, monitoria para as disciplinas de 

primeiro semestre, auxílio personalizado para dificuldade de aprendizagem nas disciplinas 

do curso, atendimento e encaminhamento a outros setores da Faculdade. 

 

 

Apoio Financeiro 

A Instituição possui programa de bolsa de estudos para alunos carentes ou com 

dificuldade financeira. Em 2015, foram distribuídas diversas bolsas com descontos que 

variam de 3% a 50%. Além disso, ainda conta com um programa de bolsas corporativas, 

mediante contrato e parceria com mais de 60 empresas, que pode receber descontos de 

10% a 30%, extensivos aos parentes de primeiro grau. 

A Faculdade Farias Brito também está cadastrada nos programas do Governo 

Federal: FIES e PROUNI. 

O quadro abaixo demonstra as bolsas ofertadas: 

Tipo de Bolsa Quantidade 

Prouni  

FIES  

Bolsas Institucionais  

Bolsas Corporativas  

 

Atendimento psicopedagógico  

O objetivo do trabalho psicopedagógico na Instituição é de identificar, compreender e 

analisar os obstáculos, bem como suas dimensões, que influenciam o processo de ensino-
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aprendizagem, devolvendo à Instituição a dimensão de seu poder fazer, poder saber, poder 

aprender, poder construir, resgatando a autonomia do exercício do conhecimento.  

No entanto, é preciso salientar que buscar saídas para a inclusão dos alunos em 

nossos sistemas de ensino remete-nos a considerar, necessariamente os elementos 

geradores da situação de exclusão vivida por eles, o que significa tratar da questão 

educacional do seio da problemática social brasileira. E significa também entendermos a 

escola como um espaço sociocultural, responsável pela abordagem pedagógica do 

conhecimento e da cultura, e em articulação orgânica com o contexto social em que está 

inserida.  

A aplicação do trabalho psicopedagógico na Instituição é desenvolvida em três 

grupos: Corpo Discente, Corpo Docente, e Corpo Administrativo.  

 

 

Programa de Nivelamento   

 

O aluno da instituição conta com os cursos de extensão para alunos ingressantes, que 

contempla as disciplinas básicas de Informática, Desenho, Matemática e Língua Portuguesa, 

com duração de 12h cada um, que tem o objetivo de oferecer ao aluno base teórica nas 

disciplinas e minimizar as dificuldades encontradas pelos calouros.  

 

Programa de Acompanhamento ao Egresso  

A proposta didático-pedagógica da Faculdade Farias Brito, considerando sua proposta 

de aperfeiçoamento continuado, não poderia deixar de contemplar um plano de 

acompanhamento de egressos. Isso porque é pela avaliação dos egressos que se pode ter a 

exata dimensão dos resultados práticos de seus cursos, constando o seu grau de intervenção 

sócio-profissional. A partir dessa avaliação, o curso poderá analisar a necessidade de 

alteração e/ou atualização das ementas e conteúdos programáticos das disciplinas.  

O Plano de Acompanhamento de Egressos é feito por meio de um cadastro 

informatizado dos alunos, com atualização periódica e acompanhamento das atividades 

profissionais e/ou acadêmicas. Assim, o curso pode constatar a utilidade prática dos 

conhecimentos auferidos e sua correspondência com os atuais desafios do mercado de 
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trabalho e da sociedade. Com esse feedback a direção da faculdade poderá reordenar sua 

proposta didático-pedagógica aos novos desafios enfrentados pelos egressos.  

Também são feitas palestras para os alunos dos diferentes cursos, nas quais os 

palestrantes são, muitas vezes, egressos dos diferentes cursos.  

 

Empregabilidade e gestão da adimplência  

 

A Faculdade Farias Brito auxilia e encaminha alunos para estágios e empregos em 

empresas de diferentes segmentos do estado do Ceará. Através de parcerias diretas, as 

vagas são selecionadas e oferecidas de acordo com o curso e a área de atuação de cada 

aluno cadastrado.  

Eixo 3: Políticas Acadêmicas - Tabela 7 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
OBSERVAÇÕES 

PONTOS FRACOS PONTOS FORTES 

    

Desenvolveu 
mecanismos de 
nivelamento dos 
discentes, em 
conformidade com o 
projeto pedagógico 
do curso. 

As atividades realizadas pela 
IES estão coerentes com as 
disposições previstas no PDI. 

Coerência das 
políticas de 
atendimento aos 
discentes com o 
estabelecido em 
documentos 
oficiais 

  
Promoveu eventos 
internos para os 
discentes. 

  

    

Realizou atividades de 
orientação acadêmica, 
no tocante a sua vida 
escolar e a sua 
aprendizagem. 
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Estimulou a 
participação discente 
em eventos científicos, 
técnicos e culturais. 

  

  
  

Auxiliou o ingresso no 
mercado de trabalho. 

  

  

  

Promoveu negociações 
com os acadêmicos em 
dificuldades 
financeiras, para 
adimplir suas 
mensalidades 
escolares. 

  

Programas de 
Apoio 
Psicopedagógico 

  

Promoveu espaço de 
permanente diálogo 
junto à administração e 
o corpo docente, 
visando parcerias para 
construção de 
estratégias preventivas 
na atenção aos 
discentes. 

  

Condições 
institucionais de 
atendimento ao 
discente 

Os discentes não 
contam com um 
Centro Acadêmico 
como suporte para as 
reivindicações junto 
às instituições. 

A Instituição 
disponibilizou espaço 
para participação e 
convivência estudantil.  
Os alunos 
democraticamente 
elegeram seus 
representantes de 
turma. 

  

Acompanhamento 
de egressos e 
criação de 
oportunidades de 
formação 
continuada 

  

O acompanhamento 
dos egressos 
caracterizou-se pelo 
desenvolvimento de 
ações de promoção à 
educação continuada. 

  

 

 

3.4 Eixo 4: Políticas de Gestão  
Dimensão 5: Políticas de Pessoal  
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição  
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Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira  
 

A Faculdade Farias Brito possui uma administração simples, desburocratizada e 

participativa tanto no setor acadêmico como administrativo, propiciando aos seus gestores 

uma administração descentralizada, flexível e moderna, gerando dessa forma uma sinergia e 

uma comunicação intensa entre os diversos setores da IES. 

A instituição possui organização e coerência muito grande com as políticas firmadas 

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

 

Políticas de Pessoal 

A Faculdade Farias Brito implantou sua política de carreiras do Corpo Docente em 

2009, criando o Plano de Cargos Carreiras e Salários, (PCCS) homologado pelo Ministério do 

Trabalho em 2009. 

O PCCS trouxe transparência e uniformidade ao processo de promoção, mudança de 

faixa e salário, bem como incentiva à participação em pesquisas, publicação. 

A Faculdade Farias Brito também desenvolveu o Programa de Capacitação Docente – 

PCD, que desenvolve oficinas e cursos de capacitação continuada a todos os colaboradores. 

A Faculdade Farias Brito em 2015 contava com 93 professores, assim distribuídos: 

Titulação Quantidade % 

Especialista 17 18,28 

Mestre 62 66,67 

Doutor 14 15,05 

Total 93 100% 

 

A IES pratica uma remuneração adequada dentro dos valores praticados pelas 

melhores instituições da região. Além da formação acadêmica, os professores são 

selecionados com base também na experiência profissional. Semestralmente, são realizadas 

semanas pedagógicas para nivelamento de informações e planejamento acadêmico.  

O corpo técnico administrativo possui uma politica própria do Setor de Recursos 

Humanos da Instituição. Está em fase final de elaboração um Plano de Carreira que deverá 

contemplar: Ascensão de Carreira, Desempenho Profissional além de Progressão Salarial. 
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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 uma bolsa de estudo nos diversos cursos 

de graduação e pós-graduação e extensão. 

A Faculdade Farias Brito contava em 2015 com 43 colaboradores distribuídos em 

todas as áreas. 

Área Quantidade % 

Administrativa 14 32,55 

Técnica 12 27,91 

Segurança/Zeladoria 17 39,54 

Total 43 100% 

 

Organização e Gestão da Instituição 

 

Os gestores estão alinhados a uma atividade acadêmica, empresarial e 

administrativa, planejando e executando projetos que contribuam com o crescimento da 

Faculdade. Todo o trabalho está pautado por um acordo de resultados com os gestores de 

cada área e está sendo mensurado por meio da implantação das avaliações de desempenho, 

deixando claro o objetivo da Instituição e pactuando com seus colaboradores o 

comprometimento com as metas estipuladas. 

A Faculdade Farias Brito possui boa agilidade nos seus processos. No que se refere à 

melhoria de gestão administrativa, trata-se do estabelecimento de sistema de medição do 

trabalho acadêmico, mensuração dos custos administrativos, treinamento intensivo dos 

recursos humanos, estabelecimento de check-lists e de indicadores de performance que 

facilitem o trabalho gerencial, além de adoção de técnicas de tomada de decisão que 

racionalizem custos, levando em consideração adequada utilização do tempo destinada ao 

gerenciamento. 
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Sustentabilidade Financeira  
 

A Faculdade Farias Brito vive a realidade do Ensino Superior no Brasil, que é a evasão 

e vagas ociosas, mas tem conseguido manter todos os compromissos liquidados, mantendo 

a folha de pagamentos e as obrigações fiscais em dia.  

 

Verificados os balanços patrimoniais e as demonstrações de resultados financeiros da 

Faculdade Farias Brito, conclui-se foram bons resultados se consideradas as expectativas da 

IES e o planejado evidenciado no PDI. 

Verifica-se com clareza no PDI que a Faculdade Farias Brito tem em seu planejamento 

orçamentário previsão de investimentos em acervo bibliográfico, equipamentos e 

mobiliários e pesquisa/extensão. 

Tem uma grande preocupação com a melhoria ampliação da estrutura física e em 

investimentos no ensino, pagando aos docentes uma das melhores remunerações da região.  

Para as despesas efetivas denominadas fixas, existe uma previsibilidade legal, as correntes 

são todas programadas dentro da legalidade. Os fornecedores são pagos dentro do 

cronograma estabelecido.  

Sua principal fonte de receita é o pagamento da matrícula e das mensalidades dos 

alunos da graduação e da pós-graduação. A sustentabilidade da instituição resulta do 

equilíbrio entre receitas e despesas. A instituição tem conseguido atingir as metas propostas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) até o momento.  

A aplicação dos recursos é decidida pelos gestores de acordo com as metas 

estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional e as prioridades de cada setor, 

sempre com o intuito de cumprir a missão institucional. A aquisição de materiais e 

equipamentos, assim como a manutenção e ampliação da área física é feita de acordo com 

as necessidades apresentadas e a previsão do PDI.  

Eixo 4: Políticas de Gestão - Tabela 8 

Dimensão 5: Política de Pessoal 

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
OBSERVAÇÕES 

PONTOS FRACOS PONTOS FORTES 
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Requisitos para 
titulação 

  

Todo o Corpo 
Docente da IES 
encontram-se 
invariavelmente 
enquadrados no art. 
66 da LDB 

Isto implica que a totalidade 
dos docentes tem formação 
em nível de pós-graduação, 
que poderão variar entre a 
especialização lato sensu, o 
mestrado, o doutorado 

Experiências no 
Magistério Superior e 
Experiência 
profissional não 
Acadêmica 

  

O Quadro Docente 
FFB é formado por 
profissionais com 
experiência 
acadêmica e 
profissional em 
outras áreas de 
atividades, que os 
habilita para a 
atuação profissional 
na docência do 
ensino superior. 

  

Critérios de Seleção 
para a contratação 

  

Todo o corpo 
Docente é 
contratado através 
de Processo 
Seletivo. 

A IES contrata o Corpo 
Docente através de Análise de 
Currículo, Entrevista e Prova 
Didática. 

Políticas de 
Qualificação, Plano de 
Carreira e regime de 
Trabalho 

  

No que concerne à 
titulação, concebe 
que seu corpo 
docente já é 
selecionado com 
titulação adequada 
tanto à exigência 
legal, art. 66 da LDB. 

Em 2015 a IES ofereceu 
subsídios ao Corpo Docente 
para concluírem o Curso de 
Mestrado. 

O plano de carreira 
está homologado. 

Plano de carreira 
técnico-administrativo 

Falta de uma 
política de 
programação 
anual de 
capacitação 

Todo o corpo 
Técnico 
Administrativo é 
contratado através 
de Processo 
Seletivo. 

Esta CPA recomenda que a 
setor de Recursos Humanos 
seja mais atuante, e que seja 
desenvolvido anualmente um 
programa de capacitação que 
envolva não apenas o corpo 
técnico administrativo, como 
também todo o corpo docente 
da Instituição. 
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Eixo 4: Políticas de Gestão  

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

AÇÕES 
PROGRAMADAS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
OBSERVAÇÕES 

PONTOS FRACOS PONTOS FORTES 

Representatividade dos 
órgãos 

Há certa 
dificuldade na 
realização de 
reuniões dos 
colegiados de 
cursos, dado a 
dinâmica das 
aulas. 

Atuação e 
frequência dos 
membros do 
colegiado nas 
reuniões do 
Conselho Superior 
de acordo com as 
normas do 
Regimento Geral 
da IES. 

Esta CPA recomenda que a 
Direção Acadêmica e as 
Coordenações de Cursos 
elaborarem um cronograma 
semestral para realização das 
reuniões de colegiados, de 
forma a conciliar as aulas com 
as demandas dos conselhos de 
cursos. 

Relação com a 
Entidade Mantenedora 

  

Autonomia por 
parte da 
Faculdade para 
gerir seus 
procedimentos e 
deliberar sobre os 
assuntos 
acadêmicos. 

  

Demais regimentos   

Demais 
regimentos, 
referentes à 
Biblio-teca e ao 
Laboratório de 
Informática, apre-
sentam-se coeren-
tes com o 
Regimento Geral. 

  

 

 
3.5 Eixo 5: Infraestrutura Física  
 Dimensão 7: Infraestrutura Física 

A Faculdade Farias Brito - FFB está situada em Fortaleza, Estado do Ceará, em terreno 

próprio com área de 3.339,77 m² e área construída total de 8.087,06 m². Todas as 

dependências foram projetadas para atender aos requisitos de um moderno 

estabelecimento de ensino e estão adequadas ao desenvolvimento das atividades e 

programas curriculares. 
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As especificações de serventias obedecem aos padrões arquitetônicos recomendados 

quanto a ventilação, iluminação, dimensão e destinação específica. As salas de aula, 

laboratórios, biblioteca, cantinas e outras dependências são de uso privativo dos corpos 

docente, discente e técnico-administrativo, permitido o acesso de pessoas estranhas quando 

da realização de eventos lítero-desportivos, encontros culturais, seminários ou em casos de 

expressa autorização da Direção Geral. 

A infraestrutura física está à disposição dos alunos para atividades extraclasse, desde 

que pertinentes aos cursos ofertados e dentro dos horários devidamente reservados. 

As instalações têm excelente nível de informatização, com as suas dependências 

administrativas e acadêmicas servidas com modernos equipamentos. O corpo docente tem 

livre acesso às informações de secretaria, biblioteca e Internet. As plantas das instalações 

encontram-se na instituição, à disposição das autoridades educacionais. 

A Faculdade Farias Brito - FFB dispõe de, além das salas para os docentes integrantes 

do NDE, dispõe de salas de trabalho equipados com computador conectado à Internet para 

professores de tempo integral e professores de tempo parcial, segundo a finalidade. Todas 

as salas atendem aos critérios de limpeza, conservação, iluminação, ventilação e os espaços 

são compatíveis com as condições de acesso para portadores de necessidades especiais, 

conforme Decreto n° 5296/2004. 

As Coordenações de cursos possuem um gabinete adequado para os trabalhos 

acadêmicos, com computador com acesso à internet e telefone. Há apoio aos 

Coordenadores, bem como aos professores, para dar suporte às demandas advindas tanto 

dos discentes quanto dos próprios docentes. O número de assistentes é suficiente para 

atender ao número de docentes e discentes. O espaço é compatível com as condições de 

acesso para portadores de necessidades especiais, conforme Decreto n° 5296/2004. 

A Faculdade Farias Brito - FFB dispõe de sala de professores que atende plenamente às 

necessidades do curso e é adequada ao número de usuários, quando do desenvolvimento 

das atividades acadêmicas. 



38 

 

 

 

A sala tem boa audição interna, ventilação condizente às necessidades climáticas, com 

iluminação artificial e condições de higiene totalmente satisfatórias às ações de ensino. A 

sala de professores é compatível com as condições de acesso para portadores de 

necessidades especiais, conforme Decreto n° 5296/2004. 

 

A Faculdade Farias Brito – FFB, dispõe de 34 (trinta e quatro) salas de  aula, todas 

climatizadas e atendem aos padrões exigidos quanto a dimensões, luminosidade, acústica, 

limpeza e conservação. O mobiliário atende as especificações ergonômicas e satisfaz as 

exigências em relação aos aspectos de saúde dos professores e alunos. Há quadros brancos 

para a escrita.  

Todas as salas de aula são compatíveis com as condições de acesso para portadores de 

necessidades especiais, conforme Decreto n° 5296/2004. 

A Faculdade Farias Brito - FFB oportuniza diversos recursos tecnológicos e capacitações 

em informática ao seu corpo discente: 

 Laboratório de Tecnologias da Informação, aberto das 8h às 22h com amplo aparato 

tecnológico à disposição dos alunos (estrutura de hardware e software mencionada no item 

anterior;  

 Laboratório de Computação - espaço de acesso compartilhado entre os alunos dos 

cursos da Faculdade fora dos horários de aula. Ambos são assistidos por monitores de 

informática que se encontram à disposição para auxiliar os usuários em suas necessidades 

acadêmicas de uso da informática;  

 Biblioteca FFB - que disponibiliza computadores com pacote Office, acesso a bancos 

de dados em CD-ROM (atualizados diariamente via Internet) e on-line, Internet, além dos 

terminais de consulta ao acervo da biblioteca;  

 Cybercafé FFB, na área de convivência no térreo do prédio, encontram-se 04 (quatro) 

computadores disponíveis para o acesso livre dos estudantes FFB, com conexão à Internet 

independente da rede interna da FFB;  
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 Sala de orientação de Pesquisa - possui computador disponível para os alunos 

participantes do programa de pesquisa, desde que com a autorização do professor 

orientador.  

 Empresa Júnior - equipada com 3 computadores para o exercício das práticas 

administrativas.  

Em atenção aos portadores de necessidades especiais, a Faculdade Farias Brito – FFB, 

disponibiliza cadeira específica para PNE e os computadores possuem instalado o software 

específico (DOS VOX - possibilita que pessoas cegas ou com baixa visão, com um baixo nível 

de escolaridade, se tornem capazes de utilizar o computador, trazendo assim muitos 

benefícios às suas vidas), teclados em Braille e fones de ouvido. 

Toda a faculdade dispõe de rede de acesso a Internet wireless. A política de atualização 

de equipamentos e softwares está prevista no PDI, e é revista anualmente, frente a 

necessidade de novos cursos.  

A Faculdade Farias Brito - FFB tem, em sua infraestrutura de apoio pedagógico, a 

grande alavanca tecnológica para a realização de aulas, reuniões e eventos na Instituição.  

A utilização de dispositivos audiovisuais, principalmente os mais usados em sala de 

aula, como TV, vídeo, retroprojetor, computador, projetor multimídia e amplificador com 

microfone, facilitam o fazer pedagógico.  

A FFB possui um programa de manutenção preventiva, bem como investe na 

preparação de recursos humanos qualificados para seu uso, para um rápido atendimento 

aos professores em sala de aula, além de propiciar orientações in loco e capacitações 

semestrais aos seus docentes sobre o correto uso dos aparelhos eletrônicos, contribuindo 

assim para a maximização dos recursos disponíveis.  

Vale ressaltar que a Faculdade Farias Brito disponibiliza suas salas multimeios para a 

realização de aulas, equipadas com projetor multimídia, tela de projeção, sonorização 

ambiente, computador com acesso à Internet, aparelho de DVD, videocassete e microfone.  
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Além destas, os laboratórios de informática encontram-se igualmente à disposição 

para disciplinas que necessitam uso de computadores, como aquelas de orientação de 

monografia, por exemplo.  

Entre os serviços disponibilizados pela Faculdade aos seus alunos, a Biblioteca 

aparece como destaque nas avaliações de 2015. As pesquisas realizadas nos possibilitam 

uma análise a partir da perspectiva de cada curso. 

A biblioteca está localizada no terceiro andar e possui acessibilidade total. Ocupa 

uma área de aproximadamente 1123,45 m2. A Biblioteca ainda oferta 6 salas de estudo em 

grupo, alem de três ambientes com capacidade para 53 alunos para estudo individual. 

 A aquisição de materiais bibliográficos considera o orçamento da instituição, os 

projetos pedagógicos dos Cursos e a avaliação do acervo. Também foi feita uma renovação 

da bibliografia digital dos cursos. 

 

4 Análise dos dados e das informações 

 

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

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

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.  

No final de todo o processo tem-se este relatório final para divulgação a todos os 

envolvidos.  

Assim, segue-se a apresentação dos dados, bem como suas análises de acordo com a 

realidade institucional discutida pelos membros da CPA. Para melhor compreensão, os 

mesmos estão organizados em modalidades, a saber:  

- avaliação discente;  

- avaliação docente;  

- avaliação do corpo técnico-administrativo. 
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FALTA ACRESCENTAR OS GRÁFICOS REFERENTES A AUTOAVALIAÇÃO 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

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 Farias Brito - FFB, realizadas em 2015, no sentido de cumprir as metas 

estabelecidas no PDI.  

A análise dos cinco eixos referentes as 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 Faculdade Farias 

Brito - 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.  

A experiência da CPA/FFB foi positiva por haver possibilitado a integração da equipe 

no desenvolvimento das atividades de avaliação, cuja etapa ora é materializada neste 

relatório. A etapa de consolidação prevê também, a realização de um balanço crítico do 

processo avaliativo e de seus resultados em termos de melhoria da qualidade da IES. 

Assim, é necessário que os resultados do processo de autoavaliação sejam 

efetivamente utilizados para reforçar e/ou redimensionar as práticas institucionais na 

direção da realização de seus objetivos e metas, tendo em vista a melhoria do ensino, 

pesquisa e extensão, assim como minimizar eventuais equívocos cometidos na gestão 

acadêmica. 

Os resultados da avaliação foram apresentados ao Colegiado Superior e ao Colegiado 

de Curso em uma assembleia geral para que os professores, coordenadores de Graduação e 

Pós-Graduação tomassem conhecimento dos resultados e críticas apresentadas e assim 

discutir propostas de solução. 
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A CPA está sempre disponível para amostragem dos resultados da avaliação nos 

diferentes setores; com o objetivo de solucionar os Pontos Fracos, e ao mesmo tempo, 

trabalhar com os Pontos Fortes; nessa perspectiva funcionar como uma luz da verdade, da 

credibilidade, do bom trabalho feito pela Faculdade Farias Brito - FFB. Engrandecendo a 

Educação do Estado do Ceará e colocando-se como agente de formadores de homens sábios 

cujo talento, o Ceará e o Brasil irão precisar amanhã.  

A CPA, na perspectiva de encontrar elementos para subsidiar o fortalecimento das 

políticas institucionais, vem centrando esforços no sentido de realizar um trabalho de 

integração democrática com todos os segmentos da Faculdade. Para tanto, propõe-se a 

realizar as ações acima relacionadas com a maior brevidade possível. 

Espera-se que relatório de auto avaliação possa se consolidar como um instrumento 

de planejamento e gestão da IES, uma vez que fornece um diagnóstico da realidade onde 

foram apontadas as potencialidades e fragilidades das ações desenvolvidas. 

 

 

5.1. Melhorias da IES para 2016 

Diante do exposto acima a CPA avalia todas as Dimensões necessárias para a 

qualidade do ensino da referida IES, portanto se propõe a atender as seguintes melhorias 

para 2016: 

FALTA  INSERIR 
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