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Apresentação 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Centro Universitário Farias Brito, traz a 

público o relatório parcial de autoavaliação institucional referente ao ano letivo de 2018, que 

compreende os períodos letivos 2018.1 e 2018.2.  

Sob a perspectiva do aperfeiçoamento institucional contínuo, o processo de avaliação, 

desenvolvido no âmbito do FBUNI, constitui instrumento fundamental e estratégico para os 

ciclos de gestão e de planejamento da instituição, os quais impactam, diretamente, nas ações 

cotidianas do fazer acadêmico e administrativo que, por sua vez, fortalecem a missão 

institucional, sobretudo, no que respeita à qualidade dos serviços educacionais prestados à 

sociedade.  

Amparada, portanto, nos pressupostos institucionais, a CPA disponibiliza, novamente, 

para a comunidade interna e externa, o relato das dimensões institucionais como resultado das 

informações prestadas pelos respondentes e coletadas por meio do instrumento de avaliação 

(questionários).  

O relatório 2018, está organizado em quatro partes: introdução, metodologia, 

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

A Avaliação Institucional é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) e está relacionada: 

• à melhoria da qualidade da educação superior. 

• à orientação da expansão de sua oferta. 

• ao aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social. 

• ao aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de 

educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores 

democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da 

identidade institucional. 

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

apresenta o relatório contemplando as informações e ações desenvolvidas pela CPA no ano de 

referência de 2018. 

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 dos processos realizados em cada setor da 

instituição e 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, Alunos 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 

explicitam, refletem-se em ações para uma melhor qualificação dos cursos e da própria 

Instituição, buscando excelência na qualidade do trabalho com o conhecimento que é extraído 

na própria Instituição. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste Relatório de Autoavaliação Institucional do Centro Universitário Farias 

Brito é apresentar as principais ações que ocorreram em 2018 no que diz respeito às suas 

dimensões, além de analisá-las, visando contribuir com a cultura de avaliação. 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. 

A autoavaliação, assim, tem por finalidade a apropriação do processo por toda a 

comunidade acadêmica para a evolução institucional, com efetividade acadêmica e social, 

resultando em melhorias dos serviços ofertados, fazendo cumprir-se nosso PDI e, por 

conseguinte, nossa Missão Institucional. 

O trabalho é realizado com o apoio dos referenciais estabelecidos na Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 65/2014 que apresenta uma sugestão de roteiro a ser seguido pelas IES 

na elaboração de seus relatórios de autoavaliação institucional, além de determinar a 

periodicidade da submissão dos relatórios por meio do sistema e-MEC.  

Destaca-se que, a partir do ano de referência 2015, passou-se a exigir que o mesmo 

relatório fosse inserido no e-MEC ao longo de três anos. Assim, o relatório do Centro 

Universitário Farias Brito deverá ser entregue da seguinte forma:  

 até 31 de março de 2018 - 1º Relatório Parcial  

 até 31 de março de 2019 - 2º Relatório Parcial  

 até 31 de março de 2020 - Relatório Integral  dos 3 anos. 

O relatório referente ao exercício de 2018, é uma versão parcial e apresenta o resultado 

das avaliações aplicadas aos segmentos docente, discente e técnicos administrativos, assim 

como as análises dos dados coletados, contemplando as informações e ações desenvolvidas pela 

CPA no ano de referência. 

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

preconiza a referida Nota Técnica, abaixo: 

- Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação  

- 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  

A avaliação dialoga com os diferentes segmentos da Instituição, visando a ação-reflexão-

ação, para gerar 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 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. 



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: 

Bacharelados: Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, 

Direito, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Marketing e Psicologia 

Tecnólogos: Construção de Edifícios, Design de Modas, Design de Interiores, Gestão 

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

Digitais, Logística e Marketing. 

 

 

1.2. Trajetória da IES no ano de 2018 

 

No ano de 2018, a CPA participou da realização de 05 avaliações “in loco” referentes a 

processos de reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso de graduação, além do 

credenciamento do Centro Universitário em EAD, conforme demonstrativo abaixo: 



Cursos Conceito 

Direito – Bacharelado (autorização – Campus Central) 5,0 

Engenharia Ambiental e Sanitária – Bacharelado (reconhecimento) 5,0 

Engenharia Civil - Bacharelado (reconhecimento) 4,0 
Engenharia Elétrica (Reconhecimento) 5,0 

Marketing – Bacharelado (renovação de Reconhecimento 5,0 

Credenciamento IES em EAD 5,0 

 

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

teoricamente um linear comum, pois, dentro dos relatórios de avaliação externa, a variação 

geral em cada dimensão manteve-se sem muitas disparidades, uma caminhada pautada pela 

qualidade. 

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 de Curso ao final de cada ano letivo e dos 

documentos institucionais (PDI, PPI, PPC, etc). 

Em 2018, após publicação de uma série de normativos pelo MEC, em razão do 

Credenciamento da Instituição em EAD, e ainda, a transformação Acadêmica em Centro 

Universitário, apresentamos um novo PDI, visando a adequação de nossa IES a novos caminhos. 

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. 

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.  

 

1.2.1 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”. 

  



1.2.2 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 cidadãos 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”. 

 

1.3. Composição da 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 2018, 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. 

Representantes do corpo docente:  

 Emannuel Julião Fernandes (Coordenador) 

 Helena Stela Sampaio 

Representantes do corpo técnico-administrativo:   

 Fátima Nélia Magalhães Castelo 

 Rafael Nogueira Holanda 

Representantes do corpo discente:   

 Francisco Diego Costa da Silva 

 Victoria Karin de Oliveira 

Representantes da comunidade:   

 Albert Shilling Gomes 

 Cristiano Teixeira de Oliveira 

 

1.3.1 Definição do Cronograma de Atividades para 2018 

 

O cronograma segue conforme o fluxo exibido na tabela abaixo. Regularmente são 

realizadas reuniões com os membros da CPA para balizar os planejamentos, ações, análises e 

projeções.  

No início de cada semestre é realizada uma reunião para atualizar o Projeto de Auto 

Avaliação Institucional para o ano corrente, avaliar os feedbacks dos partícipes e realizar as 

propostas de melhorias baseadas na Avaliação ocorrida no semestre anterior. 

No meio de cada semestre é feita uma reunião para alinhar as formas de sensibilização 

da comunidade, bem como as ações para aplicação dos instrumentos de avaliação. 

Ao final de cada semestre é realizada nova reunião para avaliar os resultados, planejar 

e delegar as ações de feedbacks para as pessoas, setores e instituição. Ao passo que, após a 

coleta dos feedbacks da comunidade sobre os resultados da avaliação, pode-se levantar as 

necessidades e prioridades para encaminhamento das propostas a todos os envolvidos, 

destacando-se o papel da Pró- reitoria e Reitoria no recebimento das Propostas de Melhoria. 

 



ATIVIDADES Fev Mar Abr Mai Jun Ago Set Out Nov Dez 

Reuniões CPA X  X  X X  X   X 

Preparação para Autoavaliação Institucional X X    X X    

Sensibilização da Comunidade Acadêmica   X     X   

Realização da Autoavaliação Institucional    X     X  

Tabulação e Análise dos Dados     X     X 

Divulgação e Recebimento feedback X    X X    X 

Proposta de Melhorias para a IES X      X     

 

1.3.2 Desenvolvimento das Atividades, Sensibilização e Resultados 

 

Na etapa de desenvolvimento das atividades, foram realizadas atividades de concepção 

metodológica, incluindo a produção dos instrumentos e, ainda, atividades de sensibilização e 

divulgação do processo avaliativo, adotando-se diversas estratégias e instrumentos.  

Para a sensibilização e divulgação, usaram-se recursos de tecnologias da informação, 

como e-mail, portal institucional e mídias impressas como cartazes, folders e panfletos. 

Uma ação muito eficaz é a divulgação nas áreas de convivência, tais como cantinas e 

sala dos professores, com o uso de projetor e slides de maneira automática com imagens, fotos 

e textos informando as melhorias que foram fruto das avaliações anteriores. Complementando 

as estratégias de divulgação, foram realizadas visitas aos setores, salas de aulas e contatos 

pessoais com professores, alunos e técnicos. 

 

DIFICULDADES DETECTADAS NO PROCESSO 

DE SENSIBILIZAÇÃO 

FACILIDADES DETECTADAS NO PROCESSO DE 

SENSIBILIZAÇÃO 

Mesmo passando em todas as salas de aulas 

e tendo feito reunião com todos os 

representantes de turma, informando sobre 

a importância da autoavaliação, a 

Comunidade Acadêmica ainda não participou 

de forma atuante. 

Participação atuante dos membros da CPA, 

tanto em sala de aula quanto em reuniões 

segmentadas; apresentação dos resultados 

das avaliações anteriores. 

SUGESTÃO PARA 2019 

Criar um vídeo institucional, disponibilizado nas mais diversas mídias, explicando o papel da 

CPA e a importância da participação de todos, resultando em melhorias para a própria IES e 

sugeridas pela comunidade acadêmica. 



 

 

2. Metodologia 

A metodologia adotada pela CPA alinha-se ao modelo proposto pelo SINAES, dividindo 

o processo em três etapas: 1) planejamento, 2) desenvolvimento e 3) consolidação, 

culminando na produção do relatório final. A todos os segmentos participantes do processo foi 

assegurado o anonimato. 

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

trabalho, um Intercâmbio de ideias e experiências entre os membros da CPA, nivelamento 

de expectativas e conhecimentos acerca da atividade de autoavaliação institucional e sua 

função auxiliar ao planejamento estratégico. Desenvolveram-se atividades de concepção 

metodológica, incluindo a produção dos instrumentos e, ainda, atividades de sensibilização e 

divulgação do processo avaliativo, adotando-se diversas estratégias e instrumentos.  

No desenvolvimento houve a preparação da comunidade interna para a autoavaliação 

institucional a partir de sensibilização através de marketing, usamos recursos de tecnologias 

da informação, como e-mail, portal institucional e mídias impressas como cartazes, folders e 

panfletos.  Complementando as estratégias de divulgação, realizou-se o corpo a corpo com 

visitas aos setores, salas de aulas e contatos pessoais com professores, alunos e técnicos. Foi  

apresentado cronograma de atividades e dos aspectos acadêmicos considerados na referida 

atividade avaliativa. Após estas atividades de sensibilização foram disponibilizados os 

questionários on-line para que a comunidade respondesse em qualquer local e a qualquer 

momento, dentro do período de execução, e a coleta de dados foi realizada de maneira síncrona 

a eventos para destinados para esse público. O acesso ao questionário se deu da seguinte forma: 

para os docentes e alunos pelo portal do FBUNI e para os técnicos administrativos, foi enviado 

um link de acesso ao questionário. 

Por fim, na etapa de consolidação, foi realizado um planejamento de ações de 

aprimoramento a partir dos resultados mais frágeis detectados pela autoavaliação 

institucional, com prazos factíveis para a sua efetiva implementação e com a identificação 

dos responsáveis institucionais por tais ações. Finalizando foi escrito o relatório pela 

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

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram 3 questionários 

semiestruturados e 1 pesquisa com egressos, sendo um para cada segmento da instituição: 

o questionário dos professores, com espaço para comentários; o dos alunos, com espaço 

para sugestões; e o dos funcionários técnico-administrativos, também com campo para 



comentários. Já a pesquisa com egressos ocorre presencialmente em eventos da IES, como 

a colação de grau e aulas de pós-graduação, bem como em entrevistas por telefone. 

 

Os questionários informatizados foram desenvolvidos considerando:  

a) questionário destinado aos discentes: cujo objetivo é permitir a avalição das condições de 

funcionamento do curso e IES (estrutura física e tecnológica, salas de aula, laboratórios, 

biblioteca, acessibilidade, espaços de convivência, etc.), a atuação dos professores 

(planejamento didático-pedagógico, atuação didática, relacionamento com os alunos, formas e 

usos dos resultados da avaliação discente), a gestão acadêmica (atividades da coordenação que 

têm impacto sobre os processos de formação), e possibilitar a auto avaliação sobre sua atuação 

como aprendiz em formação;  

b) questionário destinado aos docentes: cujo objetivo é permitir a avaliação das condições de 

funcionamento do curso e IES (estrutura física e tecnológica, salas de aula, laboratórios, 

biblioteca, acessibilidade, espaços de convivência, dentre outros), o aluno (perfil cognitivo e 

pedagógico, motivação e envolvimento para o aprendizado, postura acadêmica e autonomia), e 

promova uma autoavaliação a partir dos mesmos critérios usados pelos alunos (planejamento e 

atuação didático-pedagógica, relacionamento com os alunos, usos dos resultados da avaliação);  

c) questionário destinado aos Técnicos administrativos, cujo objetivo principal é avaliar as 

condições de trabalho em seus fatores higiênicos e motivacionais.  

A periodicidade de uso dos três questionários e da pesquisa é semestral e as informações 

obtidas permitirão a geração de relatórios sobre o corpo docente, a gestão acadêmica de cursos, 

as condições de funcionamento dos cursos, contribuições dos egressos e as condições de 

trabalho de um modo geral. 

Na avaliação interna, 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 dos conceitos: excelente, ótimo, bom, regular, ruim e desconhece o assunto.  

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

ano de 2018. Nestes momentos avaliativos, a instituição também aplicou avaliação e 

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

promover a melhoria da qualidade do ensino.  

Esta versão final apresentada ao MEC, traduz o movimento reflexivo da Comissão, que 

visa contribuir com melhoria das atividades acadêmicas e de gestão da instituição. 



3. Desenvolvimento e análise dos dados 

 

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; 3) avaliação do corpo técnico-administrativo e 4) 

avaliação dos egressos. Participaram da Avaliação Institucional em 2018: 

Segmento Participantes % 

Corpo Discente 1.644 68,8% 

Corpo Docente 89 63,1% 

Corpo Técnico-administrativo 37 88% 

Egressos 110 100% 

 

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

através de um link do formulário que ficou disponível nos laboratórios 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. 

Apesar de todo o trabalho de sensibilização efetuado pelos membros da CPA, 

consideramos que novas estratégias devam ser utilizadas na sensibilização, para 

alcançarmos as metas almejadas para o triênio 2018 - 2020. 

 

DIFICULDADES DETECTADAS NO PROCESSO 

DE SENSIBILIZAÇÃO 

FACILIDADES DETECTADAS NO PROCESSO DE 

SENSIBILIZAÇÃO 

Baixo envolvimento da Comunidade 

Acadêmica (segmento: corpo docente e 

corpo discente). 

Participação atuante dos membros da CPA.  

SUGESTÃO PARA 2018 

 Criar um vídeo institucional, disponibilizado nas mais diversas mídias, explicando o papel 

da CPA e a importância da participação de todos, resultando em melhorias para a própria IES 

e sugeridas pela comunidade acadêmica. 

 Rever o questionário dos segmentes: Discentes e Docentes 

 



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, funcionários técnico-administrativos e egressos. As questões são 

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

aos conceitos excelente, ótimo, bom, regular, ruim e desconhece o assunto. Por meio delas, 

discentes avaliam os docentes, a coordenação de ensino, serviços de apoio e infraestrutura, 

diretores e a Instituição como um todo.  

Na pesquisa com os egressos, a participação foi de 110 ex-alunos da IES que 

apontaram necessidades de melhoria em 9 temas gerais a saber: (1) Atividades Práticas; (2) 

Visitas Técnicas; (3) Estágio Supervisionado; (4) Metodologia de Ensino; (5) PPC; (6) 

Infraestrutura; (7) TCC; (8) Avaliação e (9) Professores. Os egressos puderam selecionar 

pontos de maior atenção, dentre os elencados, e as necessidades que os egressos 

consideram que a IES deveria dedicar maior atenção. Os egressos que participaram foram 

unidos em grupos de cursos, que incluíam todos os cursos da IES, para conduzir a uma visão 

mais uniforme das necessidades apresentadas, foram eles: (1) Cursos de Gestão; (2) Cursos 

de Design; (3) Cursos de Tecnologia da Informação; (4) Cursos de Engenharia; (5) Ciências 

Contábeis e (6) Direito. 

De uma maneira geral, sugere-se que a IES desenvolva atividades para aproximar 

egressos de longa data para que a CPA consiga fazer uma análise com uma maior população, 

porém percebe-se dificuldades nesse processo. Uma alternativa seria criar eventos que 

apelem para o saudosismo como aulas da saudade e encontros de confraternização e ex-

alunos. Poder-se-ia tentar bancar institucionalmente o primeiro encontro e estimular a 

continuidade do evento em aniversários a cada ano. 

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. O quadro a seguir apresenta um resumo as 

potencialidades, fragilidades e sugestão de ações corretivas, com uma breve descrição do que 

representa os eixos e as dimensões que o compõe, referente ao ano de 2018. 

 

Obs: Os Gráficos Resumos das avaliações dos 3 segmentos encontram-se após o 

relatório. 

 



3.1. Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 

 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação 

POTENCIALIDADES 

 As Atividades Práticas Supervisionadas, tem funcionado como 
propulsores aos projetos de iniciação científica, aumentando a 
interação e a responsabilidade social da IES.  
 Há atualização permanente do acervo bibliográfico físico e 
virtual, visando atingir o referencial máximo na avaliação das 
condições de oferta, com serviços de qualidade para os usuários.  

FRAGILIDADES 

 Os resultados apontam que é preciso propor estratégias de 
melhorias nessa dimensão visando o conhecimento de todos os 
segmentos, entre suas finalidades, objetivos e contexto social 
em que está inserido. 

AÇÕES CORRETIVAS 

 Explicar como os dados das avaliações internas e externas 
colaboram no planejamento e expor com mais exemplos dos 
usos dos dados para a comunidade acadêmica.  
 Propor discussões entre a direção e a comunidade interna e, a 
partir dos resultados obtidos pela CPA e/ou avaliações in loco do 
INEP, levantar ações que sejam importantes e que tenham 
impacto direto no PDI.  
 Apresentar os resultados obtidos para a comunidade interna 
e externa, exemplificando como alguns pontos observados na 
avaliação da CPA e/ou INEP fundamentaram ações da direção do 
campus, coordenações de curso e como essas ações devem 
impactar o PDI. 

 

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, além dos diversos relatórios das avaliações “in loco” realizadas em 

2018, e ainda, documentos institucionais, incluindo o novo PDI 2018-2022 num 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, ações 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 têm possibilitado um ensino coerente, 

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

o nível de empregabilidade dos mesmos, o qual podemos destacar além, da quantidade de 



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

conclusão do curso, a visibilidade de alunos dos demais cursos da IES, em concursos públicos 

e/ou assumindo funções de destaque em grandes e pequenas empresas. 

No decorrer do ano de 2018, o trabalho da CPA (Comissão Própria de Avaliação) 

ficou perceptível para a comunidade acadêmica as ações de melhoria nos cursos e na 

infraestrutura da IES, além da participação nas diversas comissões avaliadoras que 

estiveram na instituição. 

 

3.2. Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 

 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1 – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

POTENCIALIDADES  Há visibilidade nas ações e projetos executados pelo FBUNI 

que promovem uma integração da comunidade local. 
FRAGILIDADES  A missão vem sendo implementada com sucesso, porém sua 

divulgação para o público interno precisa ser ampliada.  

SUGESTÃO DE AÇÕES DE 

MELHORIAS 

 Estimular o desenvolvimento de projetos de extensão, 
intensificando a participação da comunidade externa nas ações 
do campus.  
 Expor através de banners (físicos e virtuais) a missão da IES, 
para a comunidade acadêmica. 
 Gerar projetos e ações que estejam alinhadas com demandas 
da comunidade externa e da região, permitindo um maior 
alcance dessas ações 

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

FB UNI quanto às ações viabilizadas no ano de 2018. O objetivo é verificar se as propostas 

contidas no PDI foram executadas, bem como avaliar se as metas presentes no PDI estão em 

consonância com a sua missão. 

Considerando que em 2018 a IES apresentou um novo PDI, para credenciamento da 

instituição em EAD, percebemos que ainda há um desconhecimento das novas metas previstas, 

notadamente para os alunos dos Cursos de Direito e Computação. Já nos segmentos: corpo 

docente e corpo técnico-administrativo, mais de 90% dos respondentes têm conhecimento 

dessas metas.  

Para reverter esta situação, a CPA vai passar a divulgar, além da missão as metas 

previstas para o período de vigência do PDI. Uma das ações de impacto bastante positivo, foi a 

disponibilização dos resultados das avaliações externa e interna, ressaltando os principais 

destaques e disponibilizando os relatórios dos avaliadores. 



Vamos implementar para o ano de 2019, notas explicativas indicando o PDI como 

documento norteador das ações da IES, e também, sobre os Projetos Pedagógicos dos cursos. 

Apesar dessas discussões já constarem, no universo dos alunos dos cursos que passaram pelos 

processos avaliativos em 2018, vamos estender essa ação aos alunos dos demais cursos. 

Nos diversos setores administrativos e acadêmicos a discussão dos relatórios dos 

resultados das comissões de avaliações in loco, ocorridas na IES, em 2018, demonstra a 

existência de coerência entre as ações praticadas pela Instituição e o proposto em sua missão, 

razão maior de nosso conceito institucional. Aproveitamos a ocasião também, para discutirmos 

os itens que foram mal avaliados, solicitando sugestões de melhorias.  

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

alunos, é evidente. A boa participação dos segmentos nas reuniões de colegiados demonstram 

a preocupação com o desenvolvimento de melhoria continua evidenciando este trabalho nos 

resultados de cada curso avaliado. O envolvimento de todos os segmentos para o bom 

desenvolvimento institucional pode ser notado em alguns eventos como: 

 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. 

 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3 – Responsabilidade Social da Instituição 

POTENCIALIDADES  A IES atua fortemente em programas de responsabilidade e 
inclusão social, através de seu núcleo de responsabilidade social. 
 As ações de responsabilidade social estão articuladas de forma 
coerente com o PDI.  

FRAGILIDADES   As atividades de defesa do meio ambiente, a produção 
artística e cultural precisa ser mais incentivada.  

 

SUGESTÃO DE AÇÕES DE 

MELHORIAS 

 Incentivar a discussão da defesa do meio ambiente na sala de 
aula, nas disciplinas que tenham relação com o tema.  

 



 
A responsabilidade social no FB UNI se integra à comunidade e está relacionada com a 

cidadania, inerente às pessoas e às organizações, requerendo das instituições educacionais a 

participação em projetos sociais, por meio do trabalho voluntário, parcerias e investimentos 

frente aos problemas de cunho ambiental, social e de preservação. 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, algumas de caráter contínuo.  

Os eventos realizados pela FB UNI em sistema de parceria entre alunos, corpo docente 

e corpo técnico-administrativo 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.  

Dois projetos, vem sendo realizados pelos cursos desde 2013, que é o casamento 

coletivo, onde são oportunizadas as uniões civis com a comunidade do entorno e/outros, e o 

projeto de mediação de conflitos, sendo aplicado na obtenção dos direitos do consumidor, 

direito penal e outros buscando a justiça gratuita.  

Também destacamos a comunidade da praia do Canto Verde, onde são realizados 

diversos programas de cunho social, beneficiando a comunidade pesqueira local. A partir de 

2018, iniciamos o projeto de ajuda pedagógica em escolas carentes localidades do interior do 

Ceará.  

Dentre outros projetos realizados em 2018, destacamos:  

 

PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  

Acompanhamento Pedagógico e Capacitações à Comunidade– Prainha do Canto Verde – Beberibe 
(Permanente) 

Acompanhamento Pedagógico de uma Escola na Cidade de Farias Brito (Permanente) 

Projeto Música no FBUNI (permanente) 

Doação de Material Pedagógico para a Escola Bom Jesus dos Navegantes, em Beberibe 

Palestras Motivacionais na Secretaria de Educação de Beberibe 

Participação da Equipe Gestora do Município de Farias Brito na Semana Pedagógica do FBUNI 

Campanha de Doação de Sangue e Medula Óssea: Doe chances, doe sangue (em parceria com o HEMOCE 
- semestral) 

Doação de Camisas para Alunos da Cidade Farias Brito, Escola Santa Bárbara 

Ação do Projeto de Música no FBUNI, pelo Dia Nacional da Conscientização do Autismo no Recanto 
Psicopedagógico 



Curso de Instalações Elétricas ofertado no Núcleo de Práticas de Engenharia, para a comunidade do 
entorno e outros 

Curso de Informática Básica para funcionários e comunidade do entorno 

Atendimento Jurídico à Comunidade no Recanto Psicopedagógico 

Ação de Plantação de Mudas pelo dia Mundial do Meio Ambiente 

Dia da Poesia: Recitais 

Casamento Coletivo 

Eleições Simuladas 

Campanha: Gentileza no Trânsito – Multa Moral: Pague com  Gentileza 

Projetos realizados pela Empresa Junior da Arquitetura e Engenharia 

 

 

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. 

f) Bolsas de estudo para alunos que tiram os primeiros lugares nos principais vestibulares da 

IES. 

g) Bolsas de estudo na pós-graduação para alunos egressos dos cursos da IES. 

 

 

3.3. Eixo 3 - Políticas Acadêmicas 

 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

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

POTENCIALIDADES  Oferta de diversos seminários para a comunidade acadêmica, 
com abrangência nas diversas áreas de atuação do futuro 
profissional.  
  As atividades de extensão previstas estão implementadas.  
  Há participação de alunos, dos cursos, nas mais diversas 
atividades.  
  As atividades de Estágio Supervisionado obrigatório e as 
Atividades Práticas Supervisionadas fazem com que os discentes 
atuem aliando a teoria à prática.  



 Os professores incentivam, oferecendo ajuda para que os 
alunos pesquisem, escrevam artigos e produções em geral.  

FRAGILIDADES  De modo geral, os estudantes afirmam nas respostas do 
instrumento avaliativo, especificamente no campo destinado às 
considerações dos respondentes, algumas críticas e sugestões, a 
saber: a necessidade de mais aulas práticas, inclusive no 
laboratório e visitas técnicas, mais incentivo a pesquisa e a 
extensão, mudança na metodologia de ensino dos docentes, 
entre outras. 
 Há produção acadêmica, por parte dos docentes e/ou alunos. 
Porém, essas atividades precisam evoluir a atingir um maior 
número de discentes. Percebe-se a dificuldade por parte dos 
discentes em produção de textos  

SUGESTÃO DE AÇÕES DE 

MELHORIAS 

 Ampliar a divulgação do PDI nos cursos e abrir debates sobre 
a coerência entre as atividades de ensino e o PDI.  
 Gerar projetos e ações que estejam alinhadas com demandas 
da comunidade externa e da região, permitindo um maior alcance 
dessas ações.  

 Expor a importância do curso e do profissional em formação na 

atuação direta junto à Sociedade através de projetos de 
extensão. 

 Inserir em todas as disciplinas a prática de elaboração de 
atividades e avaliações com questões contextualizadas, que 
exijam interpretação. 
 Estimular a Produção Acadêmica. 
 Criação de mais editais para projetos de pesquisa e bolsa de 
iniciação científica. 
 Buscar profissionais da área de pesquisa, para participação de 
fóruns, palestras e outros a fim de incentivar o discente na 
iniciação científica. 
 A Educação à Distância (EAD) ainda é uma ferramenta pouco 
utilizada nos cursos, não sendo reconhecida como uma 
estratégia para o ensino. Implantar a utilização desta 
metodologia de ensino tanto em disciplinas como em atividades 
complementares.  

 
As ações acadêmico-administrativas voltadas para iniciação científica, para o 

desenvolvimento artística e cultural e a inovação tecnológica estão implantadas. As políticas 

para o ensino, pesquisa e extensão, são oferecidas à comunidade, interna e externa, ações de 

extensão sobre temas específicos e de interesse institucional, sujeitos a planos e projetos 

próprios, submetidos aos respectivos Conselhos de Curso. Tais ações, são organizadas ao menos 

uma vez a cada semestre letivo, correspondendo a um evento (simpósio, congresso, jornada, 

encontro, palestras, cursos, etc.) sobre temas atuais nas áreas dos cursos, que mereçam estudo 

e pesquisa mais aprofundados, reservando obrigatoriamente sempre espaço para as temáticas 

essenciais tais como: educação das relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira, 

africana e indígena, direitos humanos e educação ambiental e sustentabilidade. 



Com a finalidade de incrementar os serviços da área de Inovação, o Centro de Inovação FB 

Ideias em parceria com a Microsoft Innovation Center Fortaleza, atua apoiando a IES na 

incorporação de avanços tecnológicos e metodologia que incentive a interdisciplinaridade e a 

promoção de ações inovadoras. Isso se dá por meio de atividades cada vez mais complexas, com 

programas com foco na inovação, por meio de eventos como Startup Weekend e Tomorrow Lab, 

que usam metodologias de trabalho Design Thinking e Design Sprint, com foco na agilidade para 

identificação de problemas e em metodologias que, atreladas ao uso de tecnologias Microsoft 

e Google, auxiliam na resolução desses problemas.  

Além desses podemos destacar: “NASA Space Apps Challenge”,  “O Startup Weekend”, “Joga 

Pandora”, “Curso de Venda B2B”, “Técnicas Deep Learning (DL)”, “2ª. Edição do TQS – HANDS 

ON”, “Mini Curso de Aerofotogrametria com Drones”, “Mini Curso Indústria 4.0 e Manufatura 

Avançada: conceitos, definições e desafios – muito mais do que tecnologia”, “Curso de 

Aplicações de Machine Learnings”, “Mini Curso MS Projecto”, Mini Curso Lean Construction”, 

“Imagine Cup 2018”, “Mini Curso de Introdução ao Scilab”, “Curso de Storytelling para 

Resultados”, “Mini Curso de Simulação com ATPDraw”, “Mini Curso de Autocad” e etc. 

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. 

Sendo a pesquisa, um dos tripés da educação, o FB UNI possui um núcleo de pesquisa 

junto com a comunidade acadêmica, trazendo grandes benefícios a alunos e professores. Apesar 

do esforço das Coordenações para o desenvolvimento dos grupos de pesquisa e de iniciação 

científica, objetivando incentivar os alunos a ingressarem no ambiente científico, ainda é muito 

pequena a participação dos alunos, principalmente dos cursos de engenharia. Foram criados 

fóruns e discussão de temas de grande relevância, no 2º. Semestre de 2018, mas ainda não o 

suficiente para incentivar os discentes. 

Todos os Projetos Pedagógicos dos Cursos do Centro Universitário Farias Brito 

contemplam cursos de extensão para toda a comunidade acadêmica. Desde 2015 são 

executados no FB UNI vários projetos de ensino e extensão, já 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.  



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 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. 

As 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. 

É necessário destacar, ainda, que o Centro Universitário Farias Brito, na dimensão 

de comunicação com a sociedade se faz também pelo desenvolvimento de programas de 

participação na vida cultural local, da cidade, da região metropolitana e do litoral e do 

Estado. Nesse sentido, promovem programas e projetos de difusão de arte e cultura em 

diferentes manifestações, como música, artes visuais, cinema, exposições artísticas e 

museológicas, intervenções artísticas e eventos. Citam-se: 

EVENTOS OCORRIDOS NO TEATRO NADIR SABOIA 

 

 Chapeuzinho Amarelo; 

 I Mostra CPBT – Curso de Formação Básica em Teatro; 

 Caminhos Encantados: Musical Infantil em Homenagem a Chico Buarque - Saltimbancos; 

 As Farsas da Enganação – Show Estribilho 

 Crias da Terra; 

 Trinta e Duas; 

 Javou10 Fronted formação; 

 Lançamento do Curso de Especialização em Escrita Literária com Marina Colassanti; 



 Lançamento da obra “Mirabilia – Contos de Natal”; 

 

RELAÇÃO DE EVENTOS/CURSOS/MINI-CURSOS/PALESTRAS REALIZADOS EM 2018 

 

 4º. Fórum de Gestão Pública – Teatro Nadir Papi Saboia; 

 1º Ultimato OAB do FB UNI; 

 9º Global Game Jam - Imersão; 

 2ª edição do TQS- HANDS ON; 

 I Data Science Meeting Fortaleza; 

 I Encontro de Orientação e Ética: “Reflexões Éticas atuais nas práticas de Psicologia; 

 I Workshop das doenças do tórax; 

 III Semana da Psicologia; 

 IV Casamento Coletivo; 

 Abertura das Atividades do Largo da Poesia “A Poesia é a Palavra Andarilha”; 

 Aula Aberta: A Experiência do Povo Tapeba – Vida e Luta por Direitos; 

 Bate-papo de Moda: Aqui se faz, aqui se fala; 

 Crise Social e Saúde Psíquica: Violência, Suicídio e Criminalidade no Brasil; 

 Crise Humanitária, Guerra e Migrações no Contexto dos 70 Anos da Declaração dos 

Direitos Humanos 

 Mediação de Conflito e Cultura de Paz numa Abordagem Interdisciplinar 

 Mostra de Iniciação à Pesquisa e à Docência – Direito e Psicologia 

Duas modalidades: 

1. Apresentação oral 

2. Apresentação de experiências práticas em Direito e ou Psicologia 

 Mesa-Redonda: Democracia e Constitucionalidade no Brasil em Tempos de Retrocesso 

das Garantias Sociais 

 Oficina de Parentalidade – Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

 Aula Prática sobre Recuperação Estrutural; 

 Aula Magna - atuação da Perícia Criminal Federal no combate aos desvios de recursos 

em obras públicas 

 CinePsicologia: Clube da Luta; 

 Curso: Marketing Digital na Prática; 

 Curso de Extensão: Projeto e Dimensionamento de Estruturas de Madeira”; 

 Curso: TEORIA E PRÁTICA DE DIREITO ELEITORAL; 

 Curso 5D aplicado a Empreendimentos de Alta Repetição; 

 Curso: Vendedor Rainmaker; 

 Curso: Noções e tendências em marcenaria; 

 Curso: As técnicas de Deep Learning (DL), com vários cases de alto impacto no mundo 

de negócios e na medicina!; 

 Curso "Morte e Luto no Contexto da Saúde"; 

 Curso Storytelling para Resultados; 

 Customização de peças do vestuário; 

 Debates: o papel da Defensoria Pública na garantia dos Direitos Humanos; 

 Debate: As fragilidades das relações amorosas no contexto contemporâneo; 

 Desafios de Gestão de Pessoas em Áreas Produtivas; 

 Dia do Contador –  Palestra sobre Análise das Demonstrações Contábeis; 

 Dia da Pacificação; 

http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/bate-papo-aqui-se-faz-aqui-se-fala
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/teoria-e-pratica-de-direito-eleitoral
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/marcenaria
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/curso-storytelling-para-resultados
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/simulacao-de-julgamento-do-stf
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/dia-da-pacificacao-0


 Engenharia Além da Obra; 

 Fashion Haus. Tema: Ceará Terra da Luz, da Arte e Cultura; 

 Gerenciamento de Estoque e Custos com Foco na Legislação do ICMS"; 

 Mesa Redonda Sobre Inspeção Predial; 

 Mesa-redonda: Moda Praia: Criação e Mercado; 

 Mesa Redonda: Mulheres no Direito, sujeito de direitos; 

 Mesa Redonda: O Meetup do Frontend CE 

 Mesa Redonda: "Tornando o Time Comercial em Especialistas", "Gestão de Projetos 

e Processos de Vendas", "Liderança e Inteligência Emocional; 

 Mesa-redonda Autismo: Conhecer para compreender; 

 Mesa Redonda: As competências do futuro para o mercado de trabalho; 

 Minicurso de Introdução ao SCILAB; 

 Mini Curso Lean Construction; 

 Mini Curso de Autocad; 

 Mini Curso Microsoft Project; 

 Minicurso de Aerofotogrametria Drone; 

 Mini-curso de Contabilidade Gerencial; 

 Mini-curso:  Custos; 

 Mini-curso: Reuso Modelo de Negócios; 

 Montagem de painéis sobre Evolução do Vestuário por décadas; 

 Mostra de Trabalhos Científicos – Espaço da Palavra; 

 Oficina de Débito e Crédito; 

 Oficina de Técnicas de Assentamento de Revestimento Cerâmicos; 

 Oficina sobre Imposto de Renda Pessoa Jurídica; 
 Palestra: A Importância da Engenharia na Superação dos Desafios Globais e na 

Construção de Nações Inovadoras; 

 Palestra: Processo Criativo de produção de Moda; 

 Palestra BIM 5D Aplicado a Empreendimentos de Alta repetição; 

 Imagine Cup 2018: como ganhar a maior competição de soluções de tecnologia do 

mundo?; 

 Palestra e oficina de Visual Merchandising; 

 Governança Corporativa e Compliance: Como Fortalecer na sua Empresa?; 

 Palestra: Da sua Ideia ao Negócio de Sucesso; 

 Palestra: Design Thinking Aplicado à Gestão de Produtos e Marcas; 

 Palestra: Direito Imobiliário: Como regularizar sua propriedade móvel?; 

 Direito Processual: o Usucapião no Novo Código de Processo Civil; 

 Palestra: Eficiência da Rede de Atendimento dos Correios; 

 Palestra: Falando Sobre Contabilidade Gerencial; 

 Palestra: Finanças e Negócios; 

 Palestra "O que eu preciso para empreender com Arquitetura/design de interiores"; 

 Palestra: Fotografia de Moda e Marketing digital; 

 Palestra: Fusões & Aquisições: Uma Visão de Finanças; 

 Palestra: Gestão de Produção com Abordagem de Inteligência de Dados; 

 Palestra: HealthTechs: empresas que oferecem soluções de tecnologia à área da Saúde; 

 Palestra: Inovação e Empreendedorismo: Case de Startups; 

 Palestra: Inovação e Empreendedorismo: Cases Agenda Educação; 

 Palestra: Licitação não é bicho papão!; 

 Palestra: Jornalismo de Moda- Lançamento da 3ª edição da Revista Com Estilo e 

Representação LGBT na mídia; 

http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/engenharia-alem-da-obra
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/mesa-redonda-moda-praia-criacao-e-mercado
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/mesa-redonda
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/competencias-do-futuro-para-o-mercado-de-trabalho
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/imagine-cup-2018-como-ganhar-maior-competicao-de-solucoes-de-tecnologia-do-mundo
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/imagine-cup-2018-como-ganhar-maior-competicao-de-solucoes-de-tecnologia-do-mundo
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/governanca-corporativa-e-compliance-como-fortalecer-na-sua-empresa
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/palestra-direito-imobiliario-como-regularizar-sua-propriedade-movel
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/direito-processual-o-usucapiao-no-novo-codigo-de-processo-civil
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/o-que-eu-preciso-para-empreender-com-arquiteturadesign-de-interiores
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/palestra-licitacao-nao-e-bicho-papao


 Palestra: Liderança com Pessoas para Resultados; 

 Palestra: Moda inclusiva: a responsabilidade do Designer para a promoção de uma 

sociedade mais inclusiva; 

 Palestra “A Escrita Ficcional no Século XXI”; 

 Palestra: Re - Branding da Pardal Sorvetes: Oportunidades e Desafios; 

 Palestra: Saúde Segurança do Trabalho em Operações de Risco; 

 Palestra: Planejamento Estratégico Aplicado à Marca: Case Perzon; 

 Palestra: Recursos de Desenvolvimento e Infraestrutura no Azure; 

 Palestra: Desmistificando a Ciência de Dados; 

 Palestra: Subjetividade Moderna e Contemporânea: A genealogia do mal-estar atual; 

 Palestra: Auditoria e Inspeção em Sistemas de Gerenciamento Integrado em QSMS; 

 Palestra: Temas Emergentes na Educação; 

 Palestra: Origem, História e Importância do Conselho Regional de Psicologia; 

 Planejamento e Inovação em Startups; 

 Reunião Itinerante do CONAT – SEFAZ; 

 Roda de Conversa: Moda inclusiva: a responsabilidade do Designer para a promoção de 

uma sociedade mais inclusiva; 

 Semana de Design Day; 

 Semana do Dia Internacional da Mulher: Cine Debate: As sufragistas; Diálogos 
Contemporâneos: "Mulher: Inspiração, Transgressão e reinvenção"; Roda de conversa: 
"Mulheres empreendedoras no Ceará"; Cine Debate: "Que horas ela volta?"; Intervalo 
cultural: Mulheres de luta e de arte e Mulheres do FBUni 

 simulação de julgamento do STF; 

 3º Seminário Sindiônibus de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos – 

PRATICARH 2018; 

 Simulado ENADE; 

 Simulados CFC; 

 Talk: Pollo Fashion Week 2018; 

 Visita Técnica à Estamparia Asa Sul; 

 Visita Técnica à Lavanderia Têxtil Lav; 

 Visita Técnica ao Canteiro de Obras de um conjunto habitacional de casas; 

 Visita Técnica ao Canteiro de Obras do Empreendimento São Carlos; 

 Visita Técnica ao Parque Eólico da Wobben; 

 Visita Técnica à Leroy Merlin; 

 Visita Técnica à Loja Vilarejo Revestimentos; 

 Rodas de Poesia: "Direito e Música, uma aproximação sensível"; 

 Workshop: Indústria 4.0 e Manufatura Avançada: conceitos, definições e desafios - 

muito mais do que tecnologia; 

 Workshop - Inglês em Contratos Internacionais; 

 

RELAÇÃO DOS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO EM 2018 

CURSOS 

ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOTERAPIA PSICANALÍTICA  

MBA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

ESPECIALIZAÇÃO EM ESCRITA LITERÁRIA  

http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/palestra-desmistificando-ciencia-de-dados
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/palestra-subjetividade-moderna-e-contemporanea-genealogia-do-mal-estar-atual
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/palestra-auditoria-e-inspecao-em-sistemas-de-gerenciamento-integrado-em-qsms
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/temas-emergentes-na-educacao
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/origem-historia-e-importancia-do-conselho-regional-de-psicologia
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/visita-tecnica-leroy-merlin
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/visita-tecnica-loja-vilarejo-revestimentos
http://fbuni.edu.br/acontece-no-fb-uni/workshop-ingles-em-contratos-internacionais


MBA EM GESTÃO INTEGRADOS EM QSMS-RES  

ESPECIALIZAÇÃO EM ANÁLISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGICAS  

ESPECIALIZAÇÃO EM FARMÁCIA CLÍNICA E PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA  

ESPECIALIZAÇÃO EM TERAPIA INTENSIVA  

MBA EM GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS BPM 

MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS E PROCESSOS  

MBA EM INTELIGÊNCIA COMERCIAL  

MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TI 

ESPECIALIZAÇÃO EM NEURORRADIOLOGIA DIAGNOSTICA 

MBA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO & LEAN MANUFACTURING  

MBA EM DESENVOLVIMENTO & GESTÃO DE PESSOAS  

MBA EM GESTAO FLORESTAL 

 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade 

POTENCIALIDADES  A comunicação com a sociedade se dá por meio da mídia 
impressa, televisiva, bem como, por meio de portal na internet.  
 A IES possui serviço de ouvidoria dentro de seu site, 
oferecendo um canal de comunicação tanto para o público 
interno como para o público externo.  
 As ações e eventos acadêmicos têm propiciado a interação e 
parceria com outros órgãos e instituições.  
 O FB IDEIAS aprimorou o aspecto visual dos cartazes utilizados 
na divulgação das mais variadas ações da IES.  

FRAGILIDADES  Desconhecimento, por alguns, dos mecanismos de acesso a 
ouvidoria e sobre sua atuação. 
  Promover e incentivar debates e estudos sobre os anseios da 
comunidade interna sobre os programas de capacitação 
(formação continuada).  

SUGESTÃO DE AÇÕES DE 

MELHORIAS 

 Ampliar os canais de comunicação de divulgação dos 
mecanismos de acesso a ouvidoria no intuito de reduzir o 
percentual de desconhecimento sobre a atuação da mesma. 

 

O site do FB UNI, o portal de visibilidade da instituição, vem passando por melhorias 

constantes, fato reconhecido pela maioria dos servidores e pelos discentes como uma 

potencialidade. Além de consulta de notas, impressão de boletos financeiro, materiais 

postados pelos professores, ouvidoria, o portal também é veículo para comunicação de 

todos os eventos realizados pela IES. 



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, Instagram 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.  

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. 

 
 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Dimensão 9 – Política de Atendimento aos Discentes 

POTENCIALIDADES  A política de atendimento aos discentes está coerente com a 
especificada no PDI, atendendo o referencial de qualidade.  
  A implantação dos programas de apoio ao desenvolvimento 
acadêmico dos está sendo realizada adequadamente.  
 A Coordenação de Apoio Psicopedagógico (CAP), funciona a 
contento conforme previsto no PDI.  
 As práticas e políticas de acesso, seleção e permanência dos 
estudantes estão de acordo com o contexto social, por meio da 
oferta de mensalidades com valores acessíveis e diversas 
possibilidades de financiamento e concessão de bolsas de 
estudo.  

FRAGILIDADES  Nas críticas e sugestões feitas pelos estudantes, citaram a 
necessidade de ter mais estágios, bem como uma preparação 
“antes de estagiar”.  
 Pouca oferta de cursos de nivelamento, por serem para 
apenas algumas disciplinas específicas. 

SUGESTÃO DE AÇÕES DE 

MELHORIAS 

 Formalizar mais parcerias entre FBUNI e empresas para oferta 
de estágios. 



 As coordenações devem analisar a oferta de cursos de 
nivelamento para mais disciplinas. 
 O acompanhamento de egressos parece ser um ponto 
importante para contribuir com as práticas de ensino, pesquisa 
e extensão, devido ao feedback dos mesmos sobre isso. 
Promoção de encontros com os discentes do curso para 
esclarecimento sobre as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão; bem como, seus fundamentos, metodologias e 
avaliação.  
  Promoção de encontros com os acadêmicos do curso e o setor 
de estágio, esclarecendo dúvidas sobre documentação e 
procedimentos adotados para a realização do estágio curricular. 
 Desenvolver políticas de sensibilização para a divulgação dos 
editais de pesquisas, iniciação científica, tecnológica e 
artística/cultural de forma mais abrangente.  

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

garantem o apoio necessário à plena realização do aluno como universitário no âmbito acadêmico, 

cultural, social e político. 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. 

Os alunos são atendidos, conforme suas necessidades, desde o momento em que 

ingressam na IES até a conclusão dos estudos. Esse atendimento ao aluno é bem abrangente, 

envolvendo tanto os aspectos relacionados com o processo ensino-aprendizagem, quanto a 

outros que dizem respeito à sua movimentação no ambiente acadêmico, ao enriquecimento 

curricular e a possíveis dificuldades pessoais. Para este atendimento, além das coordenações de 

apoio ao aluno, que atuam diretamente com o aluno e em consonância com cada coordenação 

de curso, temos a coordenação de apoio psicopedagógico. 

A Coordenação de Apoio Psicopedagógico (CAP), que tem como responsável uma 

psicóloga-psicopedagoga contratada exclusivamente para o setor e tem como objetivo maior 

promover o processo de ensino –aprendizagem, atua junto aos segmentos discente, docente, 

técnico-administrativo e também no contato com famílias de alunos e profissionais 

especializados que porventura os acompanhem. 

A identificação de demanda de atendimento e encaminhamento à CAP partem 

principalmente da iniciativa espontânea do aluno/professor/técnico/família e também das 

Coordenações que trabalham em contato permanente com o aluno: a Coordenação de Apoio 

ao Aluno e a Coordenação Acadêmica de Curso. 

Dentre os atendimentos realizados pela Coordenação de Apoio Psicopedagógico em 

2018, destacaram-se os relacionados às seguintes áreas: 



TIPOS DE ATENDIMENTO PERCENTUAL 

1. Suporte sócio –afetivo em situações diversas 21 % 

2. Suporte a aprendizagem 19 % 

3. Encaminhamento para acompanhamentos especializados 14% 

4. Acompanhamento de alunos com transtorno/deficiência 13% 

5. Atendimento a pais 11% 

6. Suporte a emergências psicológicas e psiquiátricas 7% 

7. Orientação a professores sobre condução de situações acadêmicas 
discentes 

7% 

8. Mediação de conflitos interpessoais 3% 

9. Escolha profissional/orientação de carreira 3 % 

10. Suporte ao aluno do primeiro ano 2% 

 

 

A Instituição possui uma política de acompanhamento de egresso, por entender que esta é 

uma ferramenta que possibilita uma continuada avaliação da instituição, através do 

desempenho profissional dos ex-alunos. 

Trata-se de um importante passo no sentido de incorporar ao processo de 

ensino/aprendizagem elementos da realidade externa que apenas o egresso está em condições 

de oferecer, pois ele experimenta pessoalmente as consequências dos aspectos positivos e 

negativos vivenciados durante sua graduação. 

Um dos mecanismos de acompanhamento é feito por correspondência eletrônica. 

Ao concluir sua graduação ou pós, o aluno é automaticamente cadastrado no sistema e 

recebe convite via email para visitar a página construída especificamente para a comunicação 

com o egresso. No site, recebe informações sobre eventos, conhece descontos especiais a que 

tem direito em cursos de pós-graduação, fica a par de vagas de trabalho e de trainee divulgadas 

pelas empresas, acessa a listagem de empresas conveniadas para encaminhamento de currículo, 

entre outras atividades de seu interesse. 

atendimentos CAP 2018 

Aprendizagem Suporte socio-afetivo

Encaminhamentos Inclusão

Pais Emergências

Adaptação 1º ano Mediação

orientação a professores escolha profsisional/carreira



O Acompanhamento do Egresso também é feito através do projeto Aluno FBUNI Nasceu 

para Brilhar. O projeto consiste na homenagem a ex-alunos que alcançam feitos relevantes em 

suas áreas. A identificação de tais ex-alunos é feita por meio de correspondência eletrônica que 

estimula o egresso a compartilhar suas conquistas. Uma Coordenação específica é responsável 

por acompanhar o canal de contato. No pátio da instituição encontra-se uma galeria montada 

com os cartazes dos homenageados. Os cartazes são também expostos nos murais da instituição 

e divulgados nas mídias do FBUNI. 

Uma das egressas destacadas no projeto foi Marcela Lopes, do curso de Ciências da 

Computação. Marcela participou de equipe selecionada para a final mundial do Internacional 

Trade Center (ITC), Google e CI&T Women Vendor Forum and Exhibition (WVFE) Tech Challenge, 

um desafio global que seleciona ideias para a meta de ajudar um milhão de empresas lideradas 

por mulheres a entrar no mercado global até 2020. 

Além de Marcela, o projeto destacou Camila Cardozo, aceita no curso de Mestrado em 

Coimbra, Emerson Ferreira, aluno PROUNI aprovado em concurso para Delegado no Paraná, Igor 

Asfor, aprovado em concurso do TRT, entre vários outros egressos. 

Vale ressaltar que o Curso de Direito mantém um canal permanente com seu egresso, 

através do programa de Formação Continuada desenvolvido pelo Núcleo de Prática Jurídica, que 

consiste em: 

 Divulgação de vagas ligadas a carreira jurídica;  

 Preparação para seleções específicas de Direito como mestrado; 

 Oferta de preparatório gratuito para o Exame da OAB;  

 Apoio ao início da carreira de advogado através da disponibilização de espaço de 

trabalho na sala da OAB e de orientação de professores; 

 Organização de grupos de estudo para preparação para concursos. 

A IES promove a realização de eventos e projetos em que evidencia seu egresso.  

 Um exemplo é o Projeto Café com Negócios, onde são convidados um Gestor de 

Sucesso de uma empresa e um ex-aluno, para conversar com os alunos sobre os 

desafios atuais do mundo do trabalho e as competências necessárias ao êxito 

profissional. A 1ª Edição desse evento acontecerá na semana de 20 a 24 de agosto 

com a presença do aluno Daniel Lima Braga, atual aluno da Universidade de 

Princeton e do Sr. Cássio Germano, CEO da Empresa Portfólio. 

 O curso de Direito promove o Projeto Essa Carteira é Minha, onde egressos 

voluntários aprovados no Exame da OAB se reúnem mensalmente com egressos 

que participam da capacitação oferecida pela IES. Nos encontros, os voluntários 



partilham sua experiência pessoal e dão dicas de estratégias e técnicas de estudo 

de como passar no exame. 

 O curso de Computação desenvolve ação afirmativa de gênero com a colaboração 

de egressas, através da realização de palestras semestrais abertas ao público. As 

palestrantes falam de sua trajetória profissional dentro de um segmento do 

mercado tradicionalmente ocupado por homens. 

Além dos mecanismos citados, o acompanhamento do egresso também é efetivado pelo 

trabalho da Coordenação de Apoio Psicopedagógico (CAP), que disponibiliza ao aluno e ao 

egresso atendimento em orientação de carreira e promoção de oficinas de capacitação 

profissional. 

O egresso conta ainda com o acesso a banco de dados atualizado sobre as vagas 

disponibilizadas pelas empresas e listagem de empresas conveniadas para encaminhamento de 

currículo.  Atualização sistemática de Informações a respeito da continuidade da vida acadêmica 

ou da inserção profissional. 

A instituição realiza pesquisa eletrônica periódica junto a grupos de egressos com objetivo 

de conhecer seu nível de escolarização antes e após a conclusão de seu curso, sua experiência 

de estágio e de trabalho, identificar áreas de interesse em formação continuada, avaliar o nível 

de empregabilidade alcançado pelo grupo e em quais segmentos do mercado de trabalho 

atuam. 

A pesquisa é feita por meio do preenchimento de questionário disponibilizado 

permanentemente na página Egresso do site da instituição, bem como de questionário aplicado 

presencialmente de maneira síncrona em eventos destinados a esse público. Segue o gráfico 

que traduz as necessidades de melhorias nos serviços prestados, em termos de serviços mais 

citados nas pesquisas. 
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Com relação aos grupos de cursos que responderam às avaliações de egressos, percebe-se 

que, de maneira geral, temos: 

 Em primeiro lugar, que os alunos estão mais solícitos às atividades que remontam a 

metodologias ativas, embora muitas vezes não tenham noção dessa necessidade, 

como pode ser notado pelo gráfico que aponta as atividades práticas como as que 

os mesmos citaram em maior frequência.  

 Em segundo lugar, que eles apontam indiretamente para a conexão das atividades 

de ensino-aprendizagem estejam voltadas para as necessidades do mercado de 

trabalho, na citação das visitas e aulas de campo como segunda maior frequência e 

as atividades de estágio supervisionado com a terceira maior frequência. 

 Em terceiro lugar, informam sobre pontos relacionados ao Ensino e TCC, que 

indiretamente remete as metodologias usadas para ensino e o fomento à pesquisa 

como relevantes. 

Por grupos de cursos, temos que os aspectos informados como mais relevantes e 

apontados com sugestões de melhorias pelos egressos, conforme estão elencados a seguir: (i) 

Para os cursos de Gestão foram as visitas, atividades práticas, PPC e estágio; (ii) Para os cursos 

de Design foram o Estágio, PPC e TCC; (iii) Para os cursos de Computação, TI e Jogos foram visitas 

técnicas, práticas, avaliação e ensino; (iv) Para o curso de Ciências Contábeis foram as práticas, 

PPC, visitas técnicas e metodologias de ensino; (v) para as Engenharias segue o mesmo padrão 

geral do relatório citado no parágrafo anterior e (vi) para o Direito foram a Infraestrutura, 

metodologias de ensino e práticas.  

A partir da pesquisa com os egressos, percebe-se que apontam necessidades, sugestões e 
possibilidades de melhoria, e baseado nessa análise da CPA foram propostas para o ano seguinte 
reforço em três áreas principais: (1) Reforço na capacitação dos docentes para o uso de 
metodologias mais dinâmicas e ativas; (2) Elevação das atividades ligadas às práticas do 
mercado, como palestras, visitas e serviços de orientação de carreiras e (3) Aumento na 
divulgação e estímulo da participação dos alunos em nossas iniciativas de ensino, extensão e 
pesquisa. 
 
 

3.4. Eixo 4 - Políticas de Gestão 

 

Eixo 4 – Políticas de Gestão 

Dimensão 5 – Políticas de Pessoal 

POTENCIALIDADES  Percebe-se que há um excelente clima organizacional. 
 A IES possui plano de carreira implantado, para os corpos 
docentes e técnico-administrativo, protocolado junto ao Ministério 
do Trabalho.  
 As condições de trabalho são satisfatórias e o clima 
organizacional é muito bom.  



FRAGILIDADES  Ações previstas implantadas de política de formação e 
capacitação de sua categoria, considerando o incentivo/auxílio à 
divulgação das ações, quase metade dos servidores técnicos-
administrativos entende ser insuficiente ou não têm conhecimento. 
 Desconhecimento do plano de cargo e salário de grande parte   do 
corpo técnico-administrativo e corpo docente. 

SUGESTÃO DE AÇÕES 

DE MELHORIAS 

 Atuar junto ao segmento administrativo buscando a construção 
conjunta de propostas e ações voltadas para a qualificação 
acadêmica do segmento que atendam os anseios dos servidores e 
as necessidades da instituição. 
 Discutir com o segmento envolvido ajustes e adequação entre 
metas, ações e expectativas do segmento e possibilidades da 
instituição quanto a coerência entre o plano de carreira e a gestão 
do corpo técnico-administrativo e corpo docente.  

 
O FB UNI implantou e está em pleno desenvolvimento o Programa de Capacitação Docente 

– PCD, que promove através de ações internas e externas, a melhoria da qualidade das funções 

de ensino, pesquisa, extensão por meio de cursos de pós-graduação, treinamento e atualização 

profissional, oportunizando aos seus professores e ao pessoal técnico-administrativo condições 

de aprofundamento e/ou aperfeiçoamento de seus conhecimentos científicos, tecnológicos, 

didático-pedagógicos e profissionais.  

O planejamento e o levantamento de necessidades de qualificação são realizados, 

anualmente, pela diretoria, em conjunto com os gestores das áreas.  

O programa de formação continuada de professores vem sendo realizado a contento e visa 

desenvolver além das competências técnicas específicas, a conscientização em relação ao 

processo de inclusão social das pessoas portadoras de necessidades especiais.  

Essa prática está balizada pelas políticas de capacitação, quais sejam:  

• Estabelecimento de parcerias e integração com outras instituições, públicas ou privadas, 

incentivando os professores a fazerem parte de comissões, grupos de trabalho ou qualquer 

outra forma de vida associativo-científica promovida por essas instituições.  

• Participação dos docentes em congressos, simpósios, conferências e seminários organizados 

pelas associações de classe, bem como, outros congressos de grande importância regional e/ou 

nacional, possibilitando atualização tecnológica, divulgação dos trabalhos realizados e o 

conhecimento de pesquisas desenvolvidas nas diversas áreas da educação.  

• Incentivo ao intercâmbio de experiências e pesquisas entre os docentes da instituição com 

docentes de outras instituições.  

• Promoção da pontuação para efeitos de ascensão de nível no Plano de Carreira Docente a 

autoria de livros, trabalhos publicados em anais de congresso ou em periódicos credenciados, 



relatórios de pesquisas publicados por instituições conceituadas e trabalhos de natureza técnica 

ou profissional, sem caráter rotineiro.  

• Possibilidade de continuidade de estudos que seja, em nível de mestrado ou doutorado, 

mediante contrato específico que beneficie ambas as partes.  

E ainda cabe ressaltar que o Centro Universitário Farias Brito realiza eventos nacionais e 

internacionais a disposição de sua comunidade acadêmica, sendo que oferece aos professores 

incentivos, além dos demais previstos no Regimento e normas internas, tais como:  

I - bolsas de estudos integrais ou parciais para programas de doutorado, mestrado, 

especialização ou aperfeiçoamento – nacionais e/ou internacionais;  

II - bolsas de estudos integrais ou parciais a recém-graduados, para os cursos de pós-graduação, 

em nível de especialização (lato sensu), como incentivo para o ingresso na carreira de magistério 

da IES;  

III – auxílio financeiro e operacional para que os seus professores e funcionários participem de 

congressos, seminários, simpósios e eventos similares científicos, educacionais e culturais, em 

sua área de atuação ou em área afim;  

IV - cursos de treinamento e atualização profissional;  

V – cursos de capacitação/atualização em Libras;  

VI - divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros trabalhos 

acadêmicos ou profissionais de seu pessoal docente;  

VII - infraestrutura para que os seus professores imprimam ou editem suas produções científicas 

sob o patrocínio da IES; e,  

VIII - licença, sem perda do vencimento, para participação em programas externos ou internos 

de pós-graduação e/ou de treinamento profissionais. 

A valorização das atividades dos docentes está normatizada no Plano de Cargos e Salários 

da IES. 

A política de formação e capacitação dos funcionários do Centro Universitário Farias Brito 

está regulamentada, de maneira sistêmica e global, envolvendo a formação continuada 

(capacitação) e seguem o mesmo padrão da existente para os professores.  

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. 

 

 
Eixo 4 – Políticas de Gestão 

Dimensão 6 – Organização e Gestão da Instituição 

POTENCIALIDADES  O Conselho Superior, presidido pelo Reitor e composto por 
representantes dos diversos segmentos da IES, de acordo com 
seu Estatuto, é o órgão máximo de natureza normativa, 
consultiva e deliberativa em matérias didático-científicas e 
administrativas.  

 

FRAGILIDADES  Pouco conhecimento do corpo discente da composição e 

atuação dos órgãos representativos da instituição junto a gestão. 
SUGESTÃO DE AÇÕES DE 

MELHORIAS 

 Proporcionar aos discentes maiores informações referente 
aos órgãos de gestão e colegiados, como também fomentar sua 
participação nestas entidades. 
 Aperfeiçoar as ações e processos de divulgação da 
composição e atuação dos órgãos representativos da instituição 
junto a gestão. 
 
 

 
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, bem como no avanço da visibilidade da comissão perante os 

discentes, obtida através das peças de marketing e estreitamento do relacionamento através de 

ações itinerantes. 



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 e manter a política de ações para elevação de sua 

visibilidade e notoriedade perante a comunidade acadêmica. 

 

Eixo 4 – Políticas de Gestão 

Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira 

POTENCIALIDADES  A mantenedora tem sólida base financeira, não representando 
maiores riscos à execução dos objetivos previstos em PDI e 
aprovados no orçamento anual da IES.  
 A mantenedora tem aprovado, no orçamento anual, grandes 
investimentos na infraestrutura da IES.  
 

FRAGILIDADES NADA A APONTAR 

SUGESTÃO DE AÇÕES DE 

MELHORIAS 

NADA A OPINAR 

 
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. 

 
 
 

3.5. Eixo 5 – Infraestrutura Física 

 
 

Eixo 5 – Infraestrutura Física 

Dimensão 7 – Infraestrutura Física 

POTENCIALIDADES  A infraestrutura física é adequada ao bom funcionamento da 
IES, coerente com o PDI.  
  A infraestrutura da biblioteca está sempre sendo ampliada, 
com aquisição constante de títulos e obras.  
Há disponível, através do AVA, acesso a duas bibliotecas 
virtuais com mais de 10.000 livros.  
 A Instituição dispõe de seis laboratórios de informática, para 
uso em aulas ou para uso individual dos alunos.  
 As salas de coordenações e dos professores também dispõem 
de equipamentos de informática.  



  Foram ampliadas as instalações para o NDE e professores em 
tempo integral.  

FRAGILIDADES  Falta de ventilação no elevador. 
 Melhorar a limpeza e material para reposição nos banheiros 
do 3º. Andar. 
 Vendedores ambulantes ocupando as calçadas, bloqueando o 
acesso. 
 Acústica em três salas de aula localizadas no 1º. Andar e do 
Espaço da Palavra. 

SUGESTÃO DE AÇÕES DE 

MELHORIAS 

 Reuniões sistemáticas para ajustes do fluxo e utilização da 
nova infraestrutura.  
 Melhoria e ampliação do sinal de wi-fi em toda a IES. 
 Retirar ambulantes das calçadas. 
 Melhorias contínuas para serviços/ações de limpeza. 
 Promover melhorias contínuas para aperfeiçoar a acústica das 
salas de aula e do espaço da palavra. 
 Investir na manutenção e substituição de equipamentos de ar 
condicionado.  
 Promover melhorias contínuas para serviços/ações de 
segurança e nas exigências de acessibilidade. 
 Pensar em medidas de conscientização sobre a conservação 
do patrimônio público e trocar aquilo que não está mais em bom 
estado para incentivar o cuidado com as instalações 
administrativas. 
 Embora os resultados mostrem uma situação satisfatória, em 
decorrência da melhoria contínua, atividades relacionadas ao 
item avaliado devem ser mantidas e melhoradas. 
 Conveniar mais uma prestadora de serviços para xerox e 
encadernar. 

 
 

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. Além destas, foi celebrada uma parceria com a Fundação Dorina Nowil, 

voltado ao apoio a deficientes visual. 

Na avaliação constatou-se que a infraestrutura física do FB UNI 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. 

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

manutenção de softwares e de toda a infraestrutura. 

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

para a gestão institucional. 

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. 

  



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com o intuito de atender plenamente a legislação proposta, estabelecida pelo SINAES, 

visando à consolidação de uma cultura de avaliação que permita uma visão crítica e consciente 

do papel da instituição de ensino superior, no contexto social da comunidade acadêmica que a 

constitui, a CPA desenvolveu suas atividades objetivando identificar as fragilidades e 

potencialidades em seus cinco eixos, abordando as dez dimensões, com a finalidade de orientar 

seu planejamento estratégico, previsto no PDI.  

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 do Centro Universitário Farias 

Brito 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 e 

caminhar em direção a sua visão.   

O FBUNI tem investido significativamente na estrutura física para atender ao 

crescimento e desenvolveu ampla e direcionada campanha de comunicação para a captação de 

novos alunos.  Estas ações permitiram a expectativa da IES com o aumento do corpo discente. 

Concomitantemente, houve investimento na estrutura pedagógica com a contratação de 

professores com maior titulação e experiência profissional, buscando atender aos requisitos 

legais para a IES. Estas ações certamente representam novos desafios para instituição e para a 

CPA, para que as conquistas alcançadas sejam mantidas ou melhoradas, proporcionado um 

serviço de qualidade reconhecido pela comunidade 

Neste relatório foram apresentados os resultados da análise de documentos e 

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

do Centro Universitário Faria Brito, realizadas em 2018, no sentido de cumprir as metas 

estabelecidas no PDI, 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. 

 



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. 

Durante o desenvolvimento desse trabalho, a CPA identificou a presença de muitos 

temas importantes e que merecem ser observados pela direção e demais servidores do campus. 

Entre eles, destacam-se: estágio, visitas técnicas, realização de mais aulas práticas, maior 

incentivo à monitoria, mais aulas em laboratórios, ampliação de ações de acessibilidade, 

atuação docente (metodologia, e relação entre teoria e prática), incentivo quanto a participação 

de mais alunos em pesquisa e extensão e melhoria da velocidade na internet. 

Nesse contexto, recomenda-se a ampla divulgação do relatório parcial e sua apropriação 

e discussão com a comunidade acadêmica.  

Destacamos a importância do contato com a Direção Geral com o intuito de 

conscientizar e sensibilizar para a importância da construção de ações necessárias para 

manutenção das “Potencialidades” e melhoria das “Fragilidades e “Sugestão de Ações de 

Melhorias” apontadas, assim como, das considerações feitas pelos participantes. Essas ações 

estarão presentes no plano de trabalho do FBUNI. 

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

docente e corpo técnico-administrativo, referente ao ano de 2018. 

 

4.1 SUGESTÕES DE MELHORIAS PARA A IES EM 2019 

SUGESTÃO DE MELHORIAS COM BASE NA ANÁLISE 

Eixo Dimensão Ação 

1 8 - Explicar como os dados das avaliações internas e externas colaboram no 

planejamento e expor com mais exemplos dos usos dos dados para a 

comunidade acadêmica.  

- Propor discussões entre a direção e a comunidade interna e, a partir dos 

resultados obtidos pela CPA e/ou avaliações in loco do INEP, levantar ações que 

sejam importantes e que tenham impacto direto no PDI.  

- Apresentar os resultados obtidos para a comunidade interna e externa, 

exemplificando como alguns pontos observados na avaliação da CPA e/ou INEP 



fundamentaram ações da direção do campus, coordenações de curso e como 

essas ações devem impactar o PDI. 

 

2 

1 - Estimular o desenvolvimento de projetos de extensão, intensificando a 

participação da comunidade externa nas ações do campus.  

- Expor através de banners (físicos e virtuais) a missão da IES, para a comunidade 

acadêmica. 

- Gerar projetos e ações que estejam alinhadas com demandas da comunidade 

externa e da região, permitindo um maior alcance dessas ações 

3 - Incentivar a discussão da defesa do meio ambiente na sala de aula, nas 

disciplinas que tenham relação com o tema. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

- Ampliar a divulgação do PDI nos cursos e abrir debates sobre a coerência entre 

as atividades de ensino e o PDI.  

- Gerar projetos e ações que estejam alinhadas com demandas da comunidade 

externa e da região, permitindo um maior alcance dessas ações.  

- Expor a importância do curso e do profissional em formação na atuação direta 

junto à Sociedade através de projetos de extensão. 

- Inserir em todas as disciplinas a prática de elaboração de atividades e avaliações 

com questões contextualizadas, que exijam interpretação. 

- Estimular a Produção Acadêmica. 

- Criação de mais editais para projetos de pesquisa e bolsa de iniciação científica. 

- Buscar profissionais da área de pesquisa, para participação de fóruns, palestras 

e outros a fim de incentivar o discente na iniciação científica. 

- A Educação à Distância (EAD) ainda é uma ferramenta pouco utilizada nos 

cursos, não sendo reconhecida como uma estratégia para o ensino. Implantar a 

utilização desta metodologia de ensino tanto em disciplinas como em atividades 

complementares. 

- Ampliar a oferta do nivelamento das de disciplinas. 

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

início do semestre. 

- Incentivar a participação dos discentes na iniciação científica. 

4 - Ampliar os canais de comunicação de divulgação dos mecanismos de acesso a 

ouvidoria no intuito de reduzir o percentual de desconhecimento sobre a 

atuação da mesma. 

- Ampliar a divulgação de eventos e atividades para comunidade externa. 



- Manter os trabalhos de atualização do site e criação de conteúdo para as redes 

sociais. 

 

 

9 

- Formalizar mais parcerias entre FBUNI e empresas para oferta de estágios. 

- As coordenações devem analisar a oferta de cursos de nivelamento para mais 

disciplinas. 

- O acompanhamento de egressos parece ser um ponto importante para 

contribuir com as práticas de ensino, pesquisa e extensão, devido ao feedback 

dos mesmos sobre isso. 

- Promoção de encontros com os discentes do curso para esclarecimento sobre 

as atividades de ensino, pesquisa e extensão; bem como, seus fundamentos, 

metodologias e avaliação.  

 - Aumentar a promoção de encontros com os acadêmicos do curso e o setor de 

estágio, esclarecendo dúvidas sobre documentação e procedimentos adotados 

para a realização do estágio curricular. 

- Desenvolver políticas de sensibilização para a divulgação dos editais de 

pesquisas, iniciação científica, tecnológica e artística/cultural de forma mais 

abrangente. 

- Realizar acompanhamento sistemático da performance dos alunos no ENADE. 

 

 

 

4 

5 - Atuar junto ao segmento administrativo buscando a construção conjunta de 

propostas e ações voltadas para a qualificação acadêmica do segmento que 

atendam os anseios dos servidores e as necessidades da instituição. 

- Discutir com o segmento envolvido ajustes e adequação entre metas, ações e 

expectativas do segmento e possibilidades da instituição quanto a coerência 

entre o plano de carreira e a gestão do corpo técnico-administrativo e corpo 

docente. 

- Manter o aprimoramento profissional e as condições de trabalho. 

- Capacitar o corpo técnico-administrativo e gerencial. 

6 - Proporcionar aos discentes maiores informações referente aos órgãos de 

gestão e colegiados, como também fomentar sua participação nestas entidades. 

- Aperfeiçoar as ações e processos de divulgação da composição e atuação dos 

órgãos representativos da instituição junto a gestão. 

- Melhora o processo de eleição dos representantes de turma e os membros que 

compõem os colegiados e centros acadêmicos aumentando sua visibilidade e 

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

na atividade de ensino e eventos. 

 

5 

 

7 

- Reuniões sistemáticas para ajustes do fluxo e utilização da nova infraestrutura.  

- Melhoria e ampliação do sinal de wi-fi em toda a IES. 

- Retirar ambulantes das calçadas. 

- Melhorias contínuas para serviços/ações de limpeza. 

- Promover melhorias contínuas para aperfeiçoar a acústica das salas de aula e 

do espaço da palavra. 

- Investir na manutenção e substituição de equipamentos de ar condicionado.  

- Promover melhorias contínuas para serviços/ações de segurança e nas 

exigências de acessibilidade. 

- Pensar em medidas de conscientização sobre a conservação do patrimônio 

público e trocar aquilo que não está mais em bom estado para incentivar o 

cuidado com as instalações administrativas. 

- Embora os resultados mostrem uma situação satisfatória, em decorrência da 

melhoria contínua, atividades relacionadas ao item avaliado devem ser mantidas 

e melhoradas. 

- Conveniar mais uma prestadora de serviços para xerox e encadernar.- Avaliar 

permanentemente a infraestrutura física da IES, visando melhorar cada vez mais 

a acessibilidade. 

 

 

  



TABULAÇÃO GERAL - QUESTIONÁRIOS INSTITUCIONAIS 2018 

 

AVALIAÇÃO  INSTITUCIONAL CORPO DISCENTE 

Esses são os dados brutos em forma de gráficos. Em todos os itens pontuados pelos gráficos os 

alunos contribuíram com comentários que foram analisados pela CPA. 

 

Obs: para médias maiores que 10 tivemos a soma das médias para o mesmo item que foi 

respondido em mais de um questionário (eg. Mesmo item para cursos distintos). Para esses 

casos apresentamos as notas esquadrinhadas abaixo do gráfico geral. Segue exemplo para o 

caso da Coordenação de Responsabilidade Social, com média no gráfico acima e médias 

esquadrinhadas nos gráficos abaixo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obs: Para todos os gráficos acima, a importância devida ao mesmo apenas pode ser atribuída 

com a leitura dos comentários dos partícipes. A riqueza das conclusões extraídas nesse relatório 

deve-se à contribuição explicativa feita nos campos de comentários em cada uma das avaliações. 

Os comentários não estão inseridos por questões de espaço. 

 

  



 

O QUESTIONÁRIO ABAIXO É FEITO POR PROFESSOR, PARA OS ALUNOS QUE CURSAM AS 

DISCIPLINAS MINISTRADAS PELO MESMO NO RESPECTIVO CURSO 

 

 

 

Obs: Para todos os gráficos acima, a importância devida ao mesmo apenas pode ser atribuída 

com a leitura dos comentários dos partícipes. A riqueza das conclusões extraídas nesse relatório 

deve-se à contribuição explicativa feita nos campos de comentários em cada uma das avaliações. 

Os comentários não estão inseridos por questões de espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



AVALIAÇÃO  INSTITUCIONAL CORPO DOCENTE 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obs: Para todos os gráficos acima, a importância devida ao mesmo apenas pode ser atribuída 

com a leitura dos comentários dos partícipes. A riqueza das conclusões extraídas nesse relatório 

deve-se à contribuição explicativa feita nos campos de comentários em cada uma das avaliações. 

Os comentários não estão inseridos por questões de espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVALIAÇÃO  INSTITUCIONAL CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 



 

Obs: Para todos os gráficos acima, a importância devida ao mesmo apenas pode ser atribuída 

com a leitura dos comentários dos partícipes. A riqueza das conclusões extraídas nesse relatório 

deve-se à contribuição explicativa feita nos campos de comentários em cada uma das avaliações. 

Os comentários não estão inseridos por questões de espaço. 

 

 

 

 



AVALIAÇÃO  INSTITUCIONAL EGRESSOS 

 

Obs: Para todos os gráficos acima, a importância devida ao mesmo apenas pode ser atribuída 

com a leitura dos comentários dos partícipes. A riqueza das conclusões extraídas nesse relatório 

deve-se à contribuição explicativa feita nos campos de comentários em cada uma das avaliações. 

Os comentários não estão inseridos por questões de espaço. 
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