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1 INTRODUÇÃO
1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO
Mantida: Instituto de Ciências da Saúde – ICS – código 1600 - ICG 3
Mantenedora: Faculdades Unidas do Norte de Minas - FUNORTE/ICS - 1051
Instituição Privada (Faculdade) - sem fins lucrativos
Montes Claros – Minas Gerais

1.2 COMPOSIÇÃO DA CPA
NOME

SEGMENTO QUE REPRESENTA

Felipe Queiroz Alvarenga*

Docente

Claudiojanes dos Reis

Docente

Rosiene Gomes

Técnico-Administrativo

Márcio Alan Custódio

Técnico-Administrativo

Amanda Gonçalves Rocha

Discente

Lucas Faustino de Souza

Discente

Haroldo de Moraes Lopes

Sociedade Civil

Cláudio Luiz de Souza Oliveira

Sociedade Civil

*Coordenador da CPA

1.3 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO
Primeira instituição de ensino superior, particular, do Norte de Minas Gerais, desde 1989, o
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ICS através de sua mantenedora a FUNORTE/ICS –
FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS, associação educacional e cultural sem finalidade
lucrativa, com sede e foro na cidade de Montes Claros, M.G, inscrita no CNPJ sob o nº 25.205.162.
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0001-97 vem atuando em prol do ensino superior no Norte do Estado de Minas Gerais,
especificamente em Montes Claros.
Em 1989 a FUNORTE/ICS solicitou ao Ministério da Educação e Cultura – MEC, o credenciamento
do ICS para abrigar cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde.
No entanto, a autorização do primeiro curso de graduação, Educação Física, só saiu em 2000.
Durante o período de 1989 a 2000, enquanto aguardava o credenciamento do ICS e autorização
dos cursos pleiteados, a FUNORTE/ICS criou um “Núcleo de Formação de Profissionais de Saúde”
através do CENTRO EDUCACIONAL IMPAR adquirindo assim consolidada experiência com o
ensino técnico-profissionalizante, tendo se firmado como o maior centro de formação de mão-deobra, de nível médio, na área de saúde, em todo o interior mineiro, formando mais de 1.000
profissionais/ano.
Em 1998, a FUNORTE/ICS adquiriu um imóvel localizado à Avenida Osmane Barbosa, 11.111, no
Bairro JK, local que viria a ser denominado Campus JK, sede do INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA
SAÚDE. Com área aproximada de 52.796m², sendo cerca de 12000m² edificados, o prédio foi
estruturado para abrigar os cursos da área de Ciências da Saúde com espaço físico para
laboratórios, biblioteca, administração acadêmica, administração geral, área de convivência e lazer,
área esportiva e estacionamento, proporcionando aos acadêmicos ambientes confortáveis e
adequados.
Em 2002, outro curso foi autorizado a funcionar - Odontologia, através da Portaria nº 1.681 de
31/05/2002. No entanto, naquele ano o Campus JK já havia sido inaugurado com o Curso de
Educação Física, atendendo assim o currículo proposto não só para os cursos já autorizados
(Educação Física e Odontologia), mas também para os outros propostos no PDI – Plano de
Desenvolvimento Institucional para os anos subseqüentes (Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição).
Em 2003, em atendimento as Diretrizes Curriculares Nacionais o ICS criou o INSTITUTO
SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DA FUNORTE/ICS – ISENORTE para abrigar as licenciaturas e
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concomitante foram autorizados os cursos de Bacharelado em Nutrição, Enfermagem Integral,
Biomedicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia.
Em 2005 foi autorizado o curso de Enfermagem Noturno e Medicina Integral, concluindo assim a
primeira etapa do cronograma de implantação dos cursos para o período vigente do PDI.
E em 2009 o ICS recebeu visita in loco para avaliação da IES, cuja portaria n° 1.416, de 07 de
outubro de 2011, concedeu Recredenciamento da IES.
Em 2014 foram autorizados os cursos de Gastronomia e Estética e Cosmética e em 2016 foram
autorizados o Curso de Engenharia Civil e Administração.
Montes Claros, município sede do Instituto de Ciências da Saúde – ICS é o pólo econômico,
comercial, cultural e industrial dessa região, que é composta por 42 municípios integrados à área
do Polígono da Secas.
Segundo análise do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de MG - IDENE, o índice de
desenvolvimento humano (IDH) médio da região é de 0,658, sendo 0,719 nas demais regiões do
Estado. Poucos municípios tem IDH entre 0,700 e 0,800, o que faz realçar a expressiva necessidade
de iniciativas que visem a melhoria da qualidade de vida da população desta região. Diante destes
indicativos sociais, não é surpresa que a taxa média de analfabetismo na região seja de 29%, em
muito superior à média do Estado, de 12%. Entre os 100 municípios que apresentaram o pior índice
de exclusão em 2000 no Estado de Minas Gerais, 90 deles estão localizados no Norte de Minas
Gerais e nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri (POCHMANN; AMORIM, 2003).
Frente a esses dados sócio-econômicos citados, Montes Claros tem se destacado como um dos
mais importantes centros educacionais do país, onde sólidas instituições de educação superior vêm
cumprindo importante papel na formação de profissionais capacitados nas mais diferentes áreas do
conhecimento, assim contribuindo para a inclusão social na região Norte, Nordeste e Noroeste de
Minas Gerais (Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Urucuia) e estendendo sua influência até o sul do
Estado da Bahia.
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A primeira composição da Comissão Própria de Avaliação - CPA do Instituto de Ciências da Saúde
– ICS foi empossada em 30 de agosto de 2005, apresentando seu primeiro relatório em maio de
2006. O ICS apresentou, então, relatórios do ciclo 2005-2007, relatórios parciais dos anos de 2008
e 2009. Em 2011 consolidou as informações dos relatórios referentes a esses anos, encerrando
mais um ciclo avaliativo (2008-2010).
No período de 2012-2018, o ICS solicitou juntou ao MEC, autorização para novos cursos de
graduação e tecnologia, aumentando o roll de cursos superiores. Houve crescimento no setor
educacional com investimentos na área pedagógica, administrativa, infraestrutura física, recursos
humanos e tecnológicos.
Mais recentemente, final do ano de 2018 até o 2020, o ICS tem procurado vencer os desafios
impostos pela crise econômica, sem contudo, perder a qualidade do ensino, acolhendo os
acadêmicos, calouros e veteranos, oportunizando condições de manterem-se nos seus respectivos
cursos, garantindo lhes qualidade e autonomia na sua formação. A demanda por aproximação do
estudante e manutenção das atividades institucionais tem sido sustentada pela dedicação do corpo
docente e colaboradores, que tem sido capacitado para prover recursos didáticos, pedagógicos e
administrativos como proposta para engajamento nas atividades acadêmicas e melhor qualidade na
formação profissional.
Em 2020, novos desafios surgiram impostos pela pandemia do novo Corona vírus, toda via, o ICS,
fortalecia desde então suas políticas e implantação de ferramentas tecnológicas de aprendizagem
sendo uma instituição parceira da Google for Education. Tal parceria permitiu, mesmo durante o
afastamento social a permanência das atividades teóricas através de ambientes virtuais de
aprendizagem com utilização de ferramentas tecnológicas que colocaram o acadêmico como
protagonista do seu próprio conhecimento e construção profissional, sendo orientados remotamente
em suas atividades. Respeitando à legislação e decretos vigentes, o ICS continua se empenhando
para manter o andamento das atividades acadêmicas, proporcionando ao corpo discente
atendimento diferenciado e suporte tecnológico para romper as barreiras impostas pela pandemia
e trazer o acadêmico para perto da instituição fazendo-o acreditar que é possível continuar a
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graduação com qualidade e respeito à vida humana difundindo conhecimento sobre educação e
cidadania digital, ética e transformação digital.
A CPA vem se dedicando, em conjunto com as diversas Diretorias e setores da IES, a desenvolver
o projeto de Autoavaliação do ICS, apesar das dificuldades enfrentadas, sobretudo em disseminar
a cultura de avaliação institucional. A CPA anseia contribuir, através do processo de autoavaliação
interna, para a melhoria das atividades didático, pedagógica e administrativa, em gestão
colaborativa com a IES para promover o desenvolvimento institucional em consonância com a sua
missão e PDI.
A CPA apresenta esse relatório final, referente ao triênio 2017-2020 em cumprimento à Nota técnica
INEP/DAES/CONAES Nº 65, de 09 de outubro de 2014.
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A CPA foi reestruturada, contando, hoje, com sala própria e secretária. Além disso, houve
atualização e elaboração de alguns documentos como o Cronograma e Plano de Trabalho da CPA,
Regulamento da Comissão, registro de reuniões em livro de Atas e confecção de folder e cartazes
de apresentação da CPA e esclarecimento de dúvidas a respeito da autoavaliação institucional,
direcionado à comunidade acadêmica. Mais recentemente o uso das ferramentas tecnológicas e
mídias sociais assumiram posição de destaque devido ao isolamento social imposto pela pandemia,
sendo necessária a utilização de banners, Podcasts, vídeos, formulários e demais veículos
tecnológicos de comunicação

para alcançar a comunidade acadêmica com a proposta de

engajamento e participação na autoavaliação.
Iniciando mais um Ciclo de Autoavaliação Institucional, o ICS apresenta esse Relatório Integral,
relativo ao ano de 2021 - referência 2020, com análise das ações previstas e realizadas de 2017 a
2020. Esse documento foi construído em plena sintonia com a comunidade acadêmica, sujeito e
objeto dessa avaliação, e com os documentos produzidos pelos diversos setores desta Instituição
referentes a esse período.
A Missão do ICS é “produzir e disseminar conhecimento nos diversos campos do saber,
contribuindo para o exercício da cidadania, preparando profissionais competentes para o mercado
de trabalho e melhorando a sociedade, mediante formação humanista, crítica e reflexiva. ”
A Visão do ICS é Ser reconhecida como uma instituição de excelência na produção e
socialização do conhecimento, comprometida com o desenvolvimento social, com a inovação e a
sustentabilidade, por meio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, com o
crescimento e estabilidade financeira da IES.
Os Valores do ICS consistem em: A QUALIDADE na prestação dos serviços; ÉTICA
aplicada a todas as relações; RESPEITO a diversidade humana, cultural e a natureza; INOVAÇÃO
e criatividade subordinadas a ética; SUSTENTABILIDADE, no sentido de que todas as ações
necessárias a implementação das faculdades levem em conta o equilíbrio financeiro e a capacidade
gerencial da própria instituição; DIÁLOGO como principal ferramenta na resolução de conflitos e
problemas com vista ao alcance de soluções justas.
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1.4 ASPECTOS LEGAIS - INDICADORES DE QUALIDADE

CURSO

SITUAÇÃO LEGAL

ENADE

CC

CPC

Administração

Autorização – Portaria nº

-

4

-

Biomedicina

Renovação de Reconhecimento
Portaria nº 135 de 01/03/2018

3

3

3

Direito

Autorização – Portaria nº

-

4

-

Educação Física Licenciatura

Renovação de Reconhecimento
Portaria nº 918 de 27/12/2018

–

3

4

3

Educação Física/Bacharelado

Reconhecimento – Portaria nº 135 de
01/03/2018

3

3

3

Enfermagem Integral

Renovação de Reconhecimento
Portaria nº 822 de 30/12/2014

–

3

5

3

Enfermagem Noturno

Renovação de Reconhecimento
Portaria nº nº 822 de 30/12/2014

–

3

5

3

Estética e Cosmética

Reconhecimento – Portaria nº 577 de
09/06/2017

-

4

-

Fisioterapia

Renovação de Reconhecimento –
Portaria nº Portaria nº 135 de
01/03/2018

3

4

3

Fonoaudiologia

Renovação de Reconhecimento –
Portaria nº Portaria nº 135 de
01/03/2018

2

4

3

Gastronomia

Reconhecimento – Portaria nº 578 de
09/062017

-

4

-

Medicina

Reconhecimento – Portaria nº 188 de
01/10/2012

3

4

3

Nutrição

Renovação de Reconhecimento
Portaria nº 135 de 01/03/2018

–

3

4

3

Odontologia

Renovação de Reconhecimento
Portaria nº 822 de 30/12/2014

–

3

3

3

Radiologia

Autorização – Portaria nº 1019 de
27/09/2017

-

4

-

–

9

Comissão Própria de Avaliação – CPA
e-mail: felipealvarenga@funorte.edu.br / nina@funorte.edu.br
Telefone: (38) 99160-0310

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ICS
Recredenciado pela Portaria nº 1.416 de 07 de Outubro de 2011

1.5 OBJETIVOS DA AUTOAVALIAÇÃO
1.5.1 OBJETIVO GERAL
Avaliar o ICS como uma totalidade integrada que permite a autoanálise valorativa da coerência entre
a missão e as políticas institucionais efetivamente realizadas, visando à melhoria da qualidade
acadêmica e ao desenvolvimento institucional e regional.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Produzir conhecimentos para compreender os significados do conjunto das atividades para
melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social;



Identificar as potencialidades e fragilidades;



Identificar oportunidades de melhoria da qualidade nos processos administrativos,
acadêmicos e pedagógicos.



Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais;



Enfatizar a importância da consciência pedagógica e da capacidade profissional do corpo
docente e técnico-administrativo;



Tornar efetiva a vinculação da IES com a comunidade;



Conhecer a relevância científica e social de suas atividades e produtos;



Fornecer subsídios para identificação das demandas para o ensino, pesquisa, extensão.



Fornecer subsídios para a gestão administrativa da IES.



Vencer os desafios impostos pelas demandas sociais, econômicas e sanitárias para manterse dentro do cenário educacional oferecendo serviços de qualidade que impactam a
comunidade acadêmica e sociedade local.
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2 - METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste estudo, optou-se por uma abordagem prioritariamente quantitativa,
onde o interesse está focado em fatos detectados e observáveis, assegurando-se a objetividade e
credibilidade dos relatórios apresentados. A abordagem qualitativa será utilizada para atentar-se às
demandas subjetivas (não obrigatória) presente no instrumento de autoavaliação.
O questionário de autoavaliação, foi organizado em cinco tópicos, correspondentes aos cinco eixos
que contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3o da Lei No10.861, que institui o SINAES. Os
dados e as informações pertinentes a cada eixo/dimensão foram apresentados de acordo com o
PDI e a identidade da instituição. Estruturado com a participação dos representantes do Corpo
Docente, Discente, Administrativo e da Sociedade Civil, o instrumento foi reformulado para tornar
suas questões mais claras e objetivas num primeiro momento. Após análise da nova versão do
questionário, o mesmo foi elaborado no Google Formulário (modelo em anexo) e configurado para
questionário anônimo para manter o sigilo das informações coletadas. O instrumento foi
compartilhado através de link de acesso (https://forms.gle/kPoRG5zHWRrp3oWq8) para toda a
comunidade acadêmica através de divulgação nas salas de aula remota, e-mail institucional, grupos
de whats app, meet – salas de aula remota, site institucional e mídias sociais, através de banners
informativos. Nesse processo de divulgação participaram a gestão administrativa, Assessoria de
Comunicação, Corpo Docente e Colaboradores. Objetivou-se a informatização do processo e
obtenção dos dados para otimizar a análise e processamento dos dados além de garantir a
execução do processo, mesmo durante o período de isolamento social. O sistema para resposta às
perguntas do questionário ficou disponível para preenchimento do mês de novembro a dezembro
de 2020. A análise quantitativa dos dados e análise qualitativa das respostas discursivas
apresentadas, resultou-se na elaboração do plano de ação apresentado. A técnica utilizada para
evidência das forças e fraquezas obtidas através da análise dos resultados, foi o confronto dos
indicadores quantitativos dos atores envolvidos. Essa escolha permitiu realizar a autoavaliação
11

Comissão Própria de Avaliação – CPA
e-mail: felipealvarenga@funorte.edu.br / nina@funorte.edu.br
Telefone: (38) 99160-0310

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ICS
Recredenciado pela Portaria nº 1.416 de 07 de Outubro de 2011

Instituto de Ciências da Saúde - ICS, em conformidade com as 10 dimensões previstas pelo Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, na consideração que a autoavaliação é um
importante instrumento para a tomada de decisões, cujos resultados foram sintetizados nesse
relatório que considerou análises, críticas e sugestões de todos os atores participantes. Este
relatório priorizou fazer uma análise das fragilidades apontadas no relatório parcial relativo a 20182019, as ações executadas em 2020 e as ações propostas para este ano, 2021 – novo ciclo de
autoavaliação. Assim, os resultados dessa autoavaliação, além de subsidiarem as ações internas e
a reformulação do projeto de desenvolvimento da IES em estudo, formarão a base para a
implementação de políticas educacionais e de ações correspondentes no que se refere à regulação
do sistema de educação superior.
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3 - DESENVOLVIMENTO
Uma vez designada a CPA, com representantes de todos os segmentos conforme no art. 11 da Lei
10.861/2004, instalaram-se os trabalhos do processo de autoavaliação institucional, com vistas à
identificação de suas fragilidades e potencialidades, nas dez dimensões previstas em lei, para
subsidiar a tomada de decisões nas ações corretivas e nos processos de melhorias apoiados em
informações qualificadas, buscando a ampliação da excelência de seus cursos de graduação. 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.
A Autoavaliação do ICS, tal como apresentada à comunidade acadêmica quando da sua concepção,
através do seu Projeto inicial, foi desenvolvida em três etapas: sensibilização da comunidade
acadêmica, coleta de dados: implementação da autoavaliação e consolidação e divulgação de
resultados.
SENSIBILIZAÇÃO: constitui-se em um processo contínuo, quem permeia todo o processo da
avaliação, de modo a desenvolver e consolidar a cultura avaliativa nos diversos segmentos da IES.
COLETA DE DADOS: definição e construção do instrumento de coleta de dados, período de coleta
propriamente dito e gestão do processo com divulgação dos resultados parciais à gestão para
incentivo à reforço na divulgação e proposta de engajamento durante todo o processo avaliativo.
CONSOLIDAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS: fornece insumos para que a instituição
defina objetivos e metas, possibilitando a elaboração do Plano de Gestão que norteará as ações no
âmbito da IES. Por sua vez, as ações decorrentes geram de modo cíclico e contínuo, uma nova
avaliação.
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O questionário aplicado aos docentes, discentes e técnico-administrativos, configura como um dos
instrumentos de avaliação interna da CPA, reestruturado, visando a atingir os pontos chaves do
processo avaliativo, com mais objetividade e clareza. Na Avaliação 2022 - ano referência 2020 será aplicado um novo questionário, remodelado, com linguagem acessível, clara e objetiva a todos
os participantes do processo avaliativo, visando maior adesão e compreensão dos cinco eixos e em
sintonia com o PDI, conforme a nota técnica INEP/DAES/CONAES Nº 65, de 09 de outubro de 2014.
A Avaliação começa na sensibilização da comunidade acadêmica quanto à importância de se avaliar
e ao peso da sua participação no processo avaliativo que norteará as tomadas de decisão, para
transformação da realidade institucional.

No estudo foi apresentado a caracterização da IES com seu relatório de avaliação analisados à
partir das dez dimensões do SINAES conforme descrito na tabela a seguir:
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Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional



Dimensão 8 (Planejamento e Avaliação) do SINAES.

O planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da
autoavaliação institucional: coerência do planejamento e da avaliação, especialmente em relação
aos processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional com o estabelecido em
documentos
oficiais;
autoavaliação
institucional
e;
planejamento
e
ações
acadêmico/administrativas a partir dos resultados das avaliações.

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional



Dimensão 1 (Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional)

Considerações: A missão e o PDI - as metas e as ações institucionais previstas e a estrutura e
os procedimentos administrativos; e a articulação entre o PDI e os processos de avaliação
institucional (autoavaliação e avaliações externas).


Dimensão 3 (Responsabilidade Social da Instituição) do SINAES)

A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua
contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do
meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural: coerência das
ações de responsabilidade social com as políticas constantes dos documentos oficiais; relações
da IES com a sociedade, setor público, setor privado e mercado de trabalho; relações da IES com
a sociedade (inclusão social e a defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção
artística e do patrimônio cultural).

Eixo 3: Políticas Acadêmicas



Dimensão 2 (Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão)

A política para o ensino de graduação e pós-graduação, a pesquisa, a extensão e as respectivas
normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica,
para as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades: coerência das políticas de
ensino, pesquisa e extensão com os documentos oficiais; políticas institucionais para cursos de
graduação (bacharelados, licenciaturas e de tecnologia) e cursos sequenciais; políticas
institucionais para cursos de pós-graduação (imprescindível para universidades); políticas


Dimensão 4 (Comunicação com a Sociedade)

A comunicação com a sociedade: coerência das ações de comunicação com a sociedade com
as políticas constantes dos documentos oficiais, comunicação interna e externa, e ouvidoria.
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Dimensão 9 (Políticas de Atendimento aos Discentes) do Sinaes

As políticas de atendimento aos discentes: coerência das políticas de atendimento aos discentes
com o estabelecido em documentos oficiais; programas de apoio ao desenvolvimento acadêmico
dos discentes referentes à realização de eventos; condições institucionais de atendimento ao
discente e; acompanhamento de egressos e criação de oportunidades de formação continuada.

Eixo 4: Políticas de Gestão



Dimensão 5 (Políticas de Pessoal)

As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e técnico-administrativo, seu
aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho: coerência das
políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e técnico-administrativo, seu
aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e condições de trabalho com as políticas firmadas
em documentos oficiais; formação do corpo docente e condições institucionais para os docentes
e para o corpo técnico-administrativo.


Dimensão 6 (Organização e Gestão da Instituição)

A organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos
colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos
segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios: coerência da organização e
da gestão da instituição com as políticas firmadas em documentos oficiais; gestão institucional;
funcionamento, representação e autonomia dos conselhos superiores e dos colegiados de curso.


Dimensão 10 (Sustentabilidade Financeira) do SINAES.

A sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos
compromissos na oferta da educação superior: coerência da sustentabilidade financeira
apresentada pela IES com o estabelecido em documentos oficiais; sustentabilidade financeira da
instituição e políticas de captação e alocação de recursos e; políticas direcionadas à aplicação
de recursos para programas de ensino, pesquisa e extensão.

Eixo 5: Infraestrutura Física



Dimensão 7 (Infraestrutura Física) do SINAES

A infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de
informação e comunicação: coerência da infraestrutura física, especialmente a de ensino e de
pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação com o estabelecido em documentos
oficiais; instalações gerais e; biblioteca (acervo, serviços e espaço físico).
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4 – ANÁLISES DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
As dez dimensões dos SINAES, representadas por perguntas específicas e objetivas, foram
analisadas pelos diversos atores da IES: Corpo Discente, Corpo Docente e Corpo Administrativos
(Funcionários). Através do Planejamento das ações com base na análise das informações
apresentadas, estabeleceu-se o diagnóstico ressaltando os avanços e os desafios a serem
enfrentados.
Perfil dos participantes do processo de avaliação institucional:
Participaram do processo do Processo de Autoavaliação Institucional 2020-2, 733 indivíduos, dos
quais, 409 (55,8%) eram acadêmicos, 229 (31,2%) docentes, 69 (9,4%) colaborares / funcionários,
24 (3,3%) membros da comunidade civil e, 2 (0,3%) não responderam / deixaram em branco. Dada
as circunstâncias da pandemia impostas desde o primeiro semestre de 2020, a comunidade
acadêmica experimentou condições tempestivas relacionadas ao domínio das ferramentas
tecnológicas, acesso à internet e múltiplas tarefas realizadas em casa através de atividades e aulas
remotas. Essas circunstâncias, muitas das vezes constituem como fatores predisponentes à evasão
do processo avaliativo, pelo estresse provocado pela mudança de rotina e alta demanda de
atividades não presenciais. Com o ¨novo normal”, a sociedade tem se adaptado e aceitado bem às
mudanças e, a expectativa é que, em 2021, tenhamos uma participação maior da comunidade
acadêmica reforçando a meta de implantação da cultura de avaliação como processo de gestão
participativa em prol do desenvolvimento institucional.
Demonstração dos resultados do processo de autoavaliação por Eixo e suas dimensões.
Inerentes ao Eixo 1 (Planejamento e Avaliação Institucional), dimensão 8: planejamento e avaliação,
foi solicitado aos participantes que avaliassem a Comissão Própria de Avaliação (CPA) e suas
atividades auxiliares na gestão e desenvolvimento institucional. Também foi realizado o seguinte
questionamento:

você

percebe evolução

na

gestão educacional

e ações

acadêmico-

administrativas?
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Abaixo, na tabela 1, estão demonstrados os resultados (em valores percentuais) da percepção da
comunidade acadêmica sobre as atividades da CPA, bem como o somatório das variáveis ótimo,
muito bom e bom.
Tabela 1: Percepção da comunidade acadêmica sobre a CPA

Atuação da CPA e a sua
importância para a instituição

Ótimo

Muito Bom

23,1

26,5

Bom
30,7

Regular
10,0

Ruim
5,2

80,2%
Divulgação do processo de
avaliação institucional
gerenciado pela CPA.

24,7

25,1

21,6

29,7

4,6
< 10%

32,3

10,2

5,3

82,1%
Acesso aos serviços da
instituição para o benefício
da comunidade civil
(população).

Desconheço

2,3
< 10%

30,6

10,2

81,9 %

4,5

3,4
< 10%

Fonte: Banco de dados – Formulário de Avaliação Institucional 2020-2. * Valores expressos em porcentagem.

Observa-se que o índice de satisfação da comunidade acadêmica relacionado à atuação, divulgação
do processo avaliativo e serviços educacionais à comunidade é acima de 80%, o que nos conduz à
reflexão de que a instituição está comprometida com o desenvolvimento educacional. A meta para
o próximo triênio é reduzir o índice de ruim e desconheço para 5%.
Com relação ao Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional, contemplando as dimensões: 1: Missão e
Plano de Desenvolvimento Institucional e 3: Responsabilidade Social da Instituição foram expostos
questionamentos que avaliam o quanto a comunidade acadêmica está atenta às adaptações
institucionais para garantir acesso a uma educação superior de qualidade com impactos positivos
na academia e comunidade local. Os resultados obtidos contemplando o Eixo 2 foram agrupados e
apresentados na tabela 2.

18

Comissão Própria de Avaliação – CPA
e-mail: felipealvarenga@funorte.edu.br / nina@funorte.edu.br
Telefone: (38) 99160-0310

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ICS
Recredenciado pela Portaria nº 1.416 de 07 de Outubro de 2011

Tabela 2: Avalição: Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional
Muito
Ótimo
Bom
Avaliação dos participantes sobre a MISSÃO
29,5
28,8
INSTITUCIONAL
84,3 %
Avaliação dos participantes sobre o PDI (Plano
de Desenvolvimento Institucional) e sua
25,2
31,9
filosofia de trabalho considerando a missão.
80,8 %
Avaliação dos participantes quanto ao
desenvolvimento institucional, capacidade de
25,6
32,7
adaptação para promover a aprendizagem na
graduação.
82,5 %
Avaliação dos participantes quanto ao
desenvolvimento institucional, capacidade de
17,6
30,4
adaptação para promover a aprendizagem na
pós graduação.
75,3 %
Avaliação dos participantes quanto ao trabalho
realizado pela instituição, no desenvolvimento
cultural, socioeconômico, ambiental, melhoria
24,4
28,5
das condições/qualidade de vida da população
através da sua existência na região.
80,5 %
Avaliação dos participantes quanto aos
benefícios à população e comunidade
acadêmica através dos serviços (de saúde,
25,0
28,8
recreação e jurídicos) oferecidos pela
instituição através dos cursos de graduação e
projetos sociais.
81,3 %
Avaliação dos participantes quanto às ações
de inclusão social de estudantes
economicamente desfavorecidos, igualdade
26,6
28,5
étnico-racial, distribuição de bolsas de estudos
(Ação SOEBRAS), adesão ao FIES e ao
PROUNI.
78,6 %

Bom

Regular

Ruim

Desconheço

26,1

9,7

4,8

1,2
< 10%

23,6

9,5

5,6

4,1
< 10%

24,1

10,1

6,4

1,0
< 10%

27,3

7,6

5,9

11,2
17,1%

27,6

9,8

7,1

2,6

< 10%

27,6

15,8

1,6

1,2

< 10%

23,5

16,0

5,3

0,1

< 10%

Fonte: Banco de dados – Formulário de Avaliação Institucional 2020-2. * Valores expressos em porcentagem.

O Eixo 2 tem o seu foco no PDI e consiste em verificar a coerência entre esse documento
e as ações institucionais nas diferentes vertentes da atuação acadêmica - ensino, pesquisa,
extensão e gestão. Além disso, também objetiva a verificação dos diferentes caminhos percorridos
(ou a percorrer) pela IES no contexto de sua inserção social, bem como sua atuação face à inclusão
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e ao desenvolvimento econômico e social, tendo sempre como base a missão, os propósitos e as
metas anunciadas.
A IES, desde 2017 tem buscado incessantemente alavancar o processo de autoavaliação
institucional, sobretudo, no que diz respeito aos participantes que mantinham respostas como
“DESCONHEÇO”. Esse desafio tem sido superado e ao lodo do triênio nossa meta foi diminuir os
índices de respostas (desconheço e ruim) para valores inferiores a 10 por cento (< 10,0%).
É notória a evolução do processo avaliativo quando se vê, agora em 2020, índices superiores a 80%
de aceitação (quando realizado somatório de respostas ótimo, muito bom e bom, fruto do esforça
da gestão compartilhada da IES com CPA e colaboradores. A missão não era tão difundida, até que
ações realizadas no último triênio foram em disseminar a leitura da missão em cartazes, mídias
sociais, rodapés de verificações de aprendizagem, e-mails etc.
É possível verificar aprovação da comunidade acadêmica em relação ao PDI, desenvolvimento
institutuional e filosofia de trabalho. As respostas indicam que a grande maioria dos participantes
(>80,0%) acredita que a IES é capaz de transformar suas vidas produzindo aprendizado e prestando
serviços à comunidade. Sendo essa a marca principal da IES.
Foi identificado um índice inferior a 80% no que diz respeito ao desenvolvimento institucional para
promover a aprendizagem na pós-graduação. A IES possui programa de pós graduação Lato sensu
em diferentes áreas do saber, esse ponto crítico será levado para o conhecimento do setor para
trabalharem a divulgação da continuidade dos estudos através do programas de pós graduação. A
estratégia utilizada poderá ser o marketing, envio de banner informativos dentre outros materiais de
apoio visual para que se dissemine as políticas de pós graduação dentro da IES. A meta é para o
próximo ano, reduzir o índice de desconheço / ruim de 17,1% para < a 10%.
Da mesma forma, continuar empenhando esforços para que a comunidade acadêmica aumente sua
participação em ações de inclusão social e de igualdade étnico-racial, beneficiando-se com bolsas
de estudos (Ação SOEBRAS), adesão ao FIES e ao PROUNI. Esta realidade já existe e estamos
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muito próximos da meta, que para o próximo triênio poderá ser reduzir os índices de
ruim/desconheço para que se situem entre 5% e 7%.
No Eixo 3 - Políticas Acadêmicas, analisam-se os elementos que constituem as práticas de ensino,
pesquisa e extensão, levando em consideração o aprendizado como a principal meta. Destaca-se
também a relação entre as políticas acadêmicas, a comunicação com a sociedade e o atendimento
ao discente. Os resultados propostas para avaliação das dimensões inerentes ao Eixo 3, estão
apresentados na tabela 3, a seguir.
Tabela 3: Avaliação: Eixo 3 - Políticas Acadêmicas
Muito
Ótimo
Bom
Quanto às oportunidades que a
instituição oferece para realização de
estágio, seminários, visitas técnicas,
projetos sociais, debates, fóruns etc.

26,2

29,5

Bom

26,6

Regular Ruim Desconheço

10,1

5,5

82,3%
Quanto à oportunidade que a instituição
oferece para continuar estudando através
dos cursos de Pós Graduação,
especialização e outras graduações.

19,8

29,5

< 10%

26,7

8,7

5,0

76,0%
Quanto à realização de atividades de
pesquisa, como o desenvolvimento do
TCC, valorização do trabalho científico
através do prêmio INOVAR TCC, entre
outros.

24,6

29,1

25,9

27,8

79,0%

10,2

15,2%

26,7

9,3

4,4

80,4%
Quanto às ações de extensão
universitária com a participação de
acadêmicos, professores e funcionários,
que envolvem o apoio à realização de
projetos, eventos, atividades extra-classe
e ações na comunidade/sociedade, em
escolas, bairros, praças entre outras.
Percepção sobre alcance dos serviços à
comunidade.

2,2

6,0

10,4%

25,2

9,7

6,1

5,2

11,3%
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Quanto aos meios de comunicação
INTERNA considerando o contexto atual
(PANDEMIA)para divulgação de
atividades dos cursos, resultados de
projetos e ações da faculdade no
ensino/pesquisa/extensão através de
contato com a Central de Atendimento, emails institucionais e mídias sociais.

25,4

26,3

27,8

10,5

8,6

79,5%
Quanto aos meios de comunicação
utilizados para divulgação dos cursos e
da IES na comunidade EXTERNA. Sites,
redes sociais e outros.

18,0

27,1

10,0%

33,4

10,6

6,7

78,6%
Quanto ao sistema de ouvidoria e "call
center" que a nossa instituição possui
para atender e receber considerações da
comunidade acadêmica e devolutiva para
as demandas propostas.

19,1

25,9

24,3

34,9

26,9

16,0

7,8

24,8

30,6

26,6

9,7

1,5

24,0

27,7

79,7%

3,0

< 10%

26,2

11,1

5,2

81,6%
Quanto ao seu conhecimento sobre as
atividades do Núcleo Acadêmico
Estruturante. (NAE) no qual os
representantes de turma podem manter
contato coma gestão da faculdade para
deixar você informado das principais
ações e demandas da faculdade,
podendo também contribuir com elas,
avalie.

4,4

12,1%

85,8%
Quanto ao destaque de ex-alunos da sua
instituição e sua inclusão no mercado de
trabalho e contribuição da sua atuação
para a sociedade através do exercício da
profissão. Neste contexto, avalie as
políticas de egressos (ex-alunos) da
faculdade.

4,1

10,8%

71,9%
Quanto ao atendimento do pessoal
técnico-administrativo (SAE, Secretaria,
Secretários de cursos e Núcleo de apoio
Psicopedagógico (NOP) às suas
necessidades (acolhimento ao
ingressante, acessibilidade, nivelamento,
monitoria e matrículas/FIES) levando em
consideração como a instituição tem
superado as dificuldades impostas pela
pandemia.

1,4

2,2

< 10%

28,0

9,1

5,7

5,5

11,2%
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Quanto ao seu conhecimento sobre as
atividades do Núcleo Docente
Estruturante (NDE), no qual professores
engajados atuam junto com as
coordenações de curso para auxiliar nas
gestão acadêmica e contribuindo com
novas propostas, implantação e
desenvolvimento contínuo do Projeto
Pedagógico do Curso, avalie.

25,5

29,3

25,6

7,9

5,9

80,5%
Quanto à inovação promovida pelo seu
curso/IES, cultura empreendedora,
participação em Incubadoras de
Empresa, Empresas Juniores, eventos de
empreendedorismo, inovação, oferta de
oportunidades de discussão de carreiras
e mercado de trabalho.

22,4

26,9

11,6%

25,8

8,5

7,4

75,0%
Quanto à atuação do NINA (Núcleo de
Inovação e Aprendizagem), setor da
faculdade que tem ação de promoção do
desenvolvimento de suas habilidades
tecnológicas, que contribuam com suas
trajetórias acadêmicas, pessoais e no
mercado de trabalho através do uso de
tecnologias.

22,8

25,6

77,9%

5,7

9,1

16,5%

29,5

8,2

5,6

8,3

13,9%

Fonte: Banco de dados – Formulário de Avaliação Institucional 2020-2. * Valores expressos em porcentagem.

O contexto da pandemia, surpreendentemente, nos demonstrou como somos capazes de melhorar
a nossa comunicação. Mesmo com o afastamento social imposto pelos decretos relacionados à
prevenção e controle da disseminação do novo corona vírus (Sars-COV-19), os índices de
aprovação para a comunicação interna e externa, incluído os atores do processo: gestão,
colaboradores, docentes, discentes e comunidade local aumentaram consubstancialmente no último
ano.
Com relação às atividades de pesquisa, como o desenvolvimento do TCC, valorização do trabalho
científico através do prêmio INOVAR TCC, entre outros, a IES tem caminhado a passos longevos
no tocante ao desenvolvimento institucional possuindo Comitê de Ética próprio, além de duas
revistas para publicação de periódicos: a Revista Humanidades (Montes Claros), uma publicação
da área Inter e Multidisciplinar aberta à comunidade científica nacional e internacional, vocacionada
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para a interlocução entre a Ciência e a Sociedade. Com esta publicação, busca-se transformar
pesquisas em informação acessível à comunidade científica e potencializar o desenvolvimento de
investigações em uma perspectiva de troca de experiências com outros periódicos e Centros de
Pesquisa nacionais e internacionais. A Revista Bionorte é uma publicação da área Inter e
Multidisciplinar, vocacionada para a interlocução entre a Ciência e a Sociedade. Aberta à
comunidade científica nacional e internacional, possui uma linha editorial centrada na área das
Ciências da Saúde, com publicações em formato eletrônico de periodicidade semestral (fevereiro e
julho). A Bionorte recebe manuscritos nos idiomas português, inglês ou espanhol. Mais
recentemente, o Centro de pesquisa tem buscado a implantação da Editora Universitária FUNORTE
aberta à comunidade científica nacional e internacional, para publicação de edições de obras
técnicas, didático-pedagógicas, científicas, culturais e literárias no formato de E-book, desde que
estejam de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Editorial. Suas linhas editoriais são:
Textos didático-pedagógicos; Produtos científicos; Textos artísticos e culturais; e Produções
técnicas.
Em relação ao conhecimento e participação dos núcleos NDE, NAE, estes estão bem consolidados
e, ao longo dos últimos 5 anos tem aumentado sua participação nos processos de gestão,
estreitando os relacionamentos entre discente, docente, coordenação e gestão administrativa.
O NINA – Núcleo de Inovação e Aprendizagem tem se destacado pela capacidade de promover a
transformação na comunidade acadêmica, promovendo ações de capacitação, suporte tecnológico
com objetivo de difundir a cultura, ética e cidadania digital na IES. É um setor, que apesar de pouco
tempo de institucionalização tem se tornado notório na articulação e engajamento de acadêmicos,
docentes e colaboradores através do Programa Aluno Tutor, Liga e Certificação e Oficinas. Ainda
há muito para avançar, especialmente em termos de divulgação dos trabalhos e captação de
pessoal para permanecerem nos programas de capacitação. A meta é, aumentar visibilidade do
setor, aumentar o alcance das ações NINA e propor ferramentas tecnológicas que possam subsidiar
um ensino dinâmico, com qualidade e atrativo contextualizado ao mundo tecnológico atual.
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O sistema de ouvidoria e "call center" que a nossa instituição possui para atender e receber
considerações da comunidade acadêmica e devolutiva para as demandas propostas necessita de
melhorar os serviços, especialmente no que se refere à devolutiva das demandas acionadas pela
comunidade acadêmica. A meta para o próximo ano, é diminuir os índices de ruim e de regular para
valores inferiores a 10,0% e aumenta o índice do somatório de bom, muito bom e ótimo para valores
acima de 80,0%. O aumento da qualidade nos serviços prestados, agilidade e prontidão na solução
das demandas cria uma expectativa de diminuição do índice de percepção regular. Desafio para
próximo ano.
Quanto à inovação promovida pelo seu curso/IES, cultura empreendedora, participação em
Incubadoras de Empresa, Empresas Juniores, eventos de empreendedorismo, inovação, oferta de
oportunidades de discussão de carreiras e mercado de trabalho a Instituição, em 2020,
institucionalizou o Núcleo de Carreiras, visando promover ações empreendedoras e mantendo a
comunidade em contato direto com o mercado de trabalho. Através do Núcleo de Carreiras,
pretende-se apoiar ações e eventos relacionados à inovação, tecnologia e mercado de trabalho. A
expectativa para os próximos anos é que, com Núcleo de Carreira, acadêmicos possam se sentir
seguros e preparados para o mercado de trabalho, constituindo-se como peças fundamentais para
o desenvolvimento econômico da região, atuando como empreendedores nas áreas de sua
formação.

O Eixo 4, que trata das Políticas de Gestão tem como foco a verificação do desenvolvimento das
políticas de pessoal e da organização e gestão da instituição. Abrange, ainda, elementos do
planejamento e da sustentabilidade financeira da IES para garantir o seu pleno desenvolvimento de
forma sustentável. Observa-se, através da interpretação dos dados expressos na tabela 4 que, a
instituição gera oportunidade e condições para o desenvolvimento docente, bem como do corpo
técnico administrativo. Mais de 80% dos participantes do processo de autoavaliação institucional
consideram que a IES fornece condições de desenvolvimento pessoal e profissional, além de
promover capacitação continuada com todos os atores dentro do programa de desenvolvimento
institucional.
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Quando se trata da Central de atendimento ao aluno, o índice de satisfação considerando bom,
muito bom ou ótimo é de 75,4%. Esse sinal de alerta deve impulsionar ao planejamento de novas
estratégias para dar maior suporte ao aluno, o principal cliente da IES. Para o próximo ano e triênio
a meta é alcançar índice de positividade de 90% no quesito atendimento na Central de Atendimento
ao Aluno.

Tabela 4: Avaliação Eixo 4 - Políticas de Gestão
Ótimo
Quanto às oportunidades e condições de
desenvolvimento dos professores,
considerando o contexto da pandemia ,
incentivando sua qualificação acadêmica e
divulgação dessas informações.

25,6

Muito
Bom Regular Ruim Desconheço
Bom

30,0

31,4

8,7

1,2

87,0%
Quanto às oportunidades e condições de
desenvolvimento do corpo técnicoadministrativo (qualificação e oportunidade
de aprendizado para oferecer melhores
serviços).

22,8

26,6

< 10,0%

31,2

10,0

3,3

80,6%
Quanto à gestão institucional,
participação/representatividade, qualidade
dos seus professores, apoio aos
acadêmicos, colaboradores e Sociedade
Civil Organizada, o funcionamento da IES
considerando a Pandemia.

25,5

28,8

23,7

28,6

26,9

9,3

7,4

23,2

27,8

77,5%

2,2

< 10,0%

23,1

10,0

10,9

75,4%
Quanto ao planejamento financeiro,
investimentos na gestão do ensino,
incentivo aos professores e acadêmicos
para manutenção dos serviços educacionais
(teórico-práticos), incluindo utilização das
ferramentas Google e ambientes de prática
adaptados ao contexto da pandemia.

6,1

< 10,0%

81,2%
Quanto ao trabalho da Secretaria e Central
de Atendimento ao Aluno (organização,
informatização, agilidade no atendimento e
diversificação de documentos
disponibilizados) considerando o contexto
da pandemia.

3,0

3,7

14,6%

26,5

9,5

10,4

2,6

13,0%

Fonte: Banco de dados – Formulário de Avaliação Institucional 2020-2. * Valores expressos em porcentagem.
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No Eixo 5, que trata da avaliação da Infraestrutura Física, verificam-se as condições que a IES
apresenta para o desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Os
resultados do processo avaliativo sobre a dimensão 7 (Infraestrutura Física) do SINAES estão
expressos na tabela 5.

Tabela 5: Avaliação Eixo 5 - Infraestrutura Física
Muito
Ótimo
Bom

Bom

Regular

Ruim

Desconheço

Quanto às instalações
administrativas (Central do Aluno,
Secretaria, Coordenação,
Direção, NOP).

20,7

25,5

31,2

14,9

6,1

1,5

Quanto às salas de aula.

17,6

77,5%
28,1
75,6%

29,9

15,8

7,5

< 10,0%
1,1
< 10,0%

Quanto às salas dos Professores.

20,2

22,9

33,0

9,5

4,1

10,2

76,1%
Quanto às instalações sanitárias banheiros.

20,1

24,3

14,3%
31,9

14,6

7,5

76,3%
Quanto ao ambiente da
biblioteca.

21,6

28,2

< 10,0%
31,4

11,3

5,6

81,2%
Quanto aos laboratórios de
informática (considerando
também acesso à internet,
atualização de software,
acessibilidade e ergonomia).

16,1

26,2

17,5

25,5

71,2%

1,9
< 10,0%

31,9

14,5

7,1

74,2%
Quanto aos laboratórios para
práticas acadêmicas (considere
também, quantidade de
equipamentos, segurança e
prestação de serviços à
comunidade).

1,6

4,2

11,3%

28,2

13,6

7,5

7,6

15,1%
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Quanto aos ambientes de prática
da rede, Clínica Amazonas,
CEMED, Hospital das Clínicas,
Hospital Veterinário, Laboratório
Amazonas, Laboratórios Internos
em sua unidade e seu impacto
para a qualificação do acadêmico.

22,2

21,0

24,7

8,6

4,9

67,9%
Quanto aos espaços de
convivência, alimentação e
suporte (cantina, praças, xerox).
Considere também qualidade dos
produtos, espaço físico, higiene e
atendimento. Procure recordar
para avaliar esses ambientes,
pois, esses ambientes foram
interditados pelas autoridades
sanitárias em função da
pandemia.

17,7

24,6

74,4%
Média do índice de satisfação
BOM, MUITO BOM, ÓTIMO
74,9 %

Média
REGULAR
13,0 %

18,6

23,5%

32,1

13,9

8,6

3,1

11,7%
Média do índice de insatisfação
RUIM, DESCONHEÇO
12,1 %

Fonte: Banco de dados – Formulário de Avaliação Institucional 2020-2. * Valores expressos em porcentagem.

Foi possível verificar que, em média, 74,9% da comunidade acadêmica considera as instalações da
IES dentro de padrões que permitem o amplo desenvolvimento educacional, possuindo padrões e
infraestrutura suficientes para promoção de atividades teórico-práticas, incluindo ambientes de reais
de aprendizagem, higiene, instalações sanitárias e salas de aula. Ainda assim, é válido considerar
que os participantes do processo de autoavaliação institucional, 13,0% consideram regular e 12,1%
avaliam como ruim ou desconhece a infraestrutura da IES. As principais fragilidades apontadas,
considerando também aspectos subjetivos do instrumento de avaliação é que há necessidade de
ampliação do espaço de entretenimento e convivência dentro das unidades, ampliação e/ou reforma
dos banheiros, oferta de serviço de cantina e reprografia mais amplos e com rapidez no atendimento.
Tendo em vista o cenário da pandemia, a realidade dos serviços de reprografia tem se transformado,
sustentavelmente as folhas de papel impresso estão sendo substituídas por arquivos em drives,
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armazenamento na núvem. O “novo normal” permitirá uma reflexão sobre a real necessidade dos
acadêmicos o que fará com que a IES se adeque para garantir qualidade nos serviços que
demandam investimento em infraestrutura física. A instituição tem empenhado esforços para investir
em obras de manutenção, reparos e adequações de espaços físicos para garantir pleno gozo das
instalações para a realização das atividades acadêmicas. A meta para o próximo ano e triênio é
reduzir os índices de insatisfação (dentro do Eixo 5) para valores entre 8 e 10% em concordância o
setor de planejamento/obras e aumentar conceito sobre infraestrutura física para valores médios
acima de 80,0%.

4.1 AVALIAÇÃO DAS QUESTÕES SUBJETIVAS

O instrumento de coleta de dados (questionário de autoavaliação) possui um espaço apropriado
para o participante deixar suas críticas, sugestões, elogios e expor sua opinião livre sobre a IES,
curso e corpo docente, técnico e administrativo. Todos os comentários deixados foram lidos,
analisados e elencados em grau de prioridade para medidas tratativas. Em destaque verde, os
comentários neutros, elogios e/ou demandas aleatórias, não urgentes. Em amarelo, foram
destacados comentários que demandam atenção da CPA e gestão, envolvendo diversos setores na
IES. Em destaque rosa, os textos que demandam maior atenção, pois relaciona-se diretamente com
o atendimento ao aluno, sua percepção sobre o serviço, denúncia, críticas importantes que devem
ser consideradas e tratadas com maior veemência. Estas serão também encaminhadas aos
diversos setores para tomada de providências.
Foi criada uma coluna para identificar de qual curso surgiu a demanda, para acionar setores ligados
ao curso. À margem direita, relacionou-se as principais demandas e sua repetitividade para serem
elencadas em grau de prioridades. Ao final da análise, os assuntos prioritários serão enviados aos
responsáveis para conhecimento e tratativa, sendo cobrada devolutiva e/ou plano de ação para
registro no relatório da CPA.
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Respostas – Questão subjetiva

Curso

Análise da CPA e
seleção das
demandas mais
relevantes.

Biomedicina NA
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito

Direito

Direito

Direito
Direito
Direito

Direito

Nada a declarar
O Ensino da Instituição é de ótima qualidade ;seria ótimo
Elogio
também que tivéssemos mais opções de Estágio, Mais opção de estágios
pudéssemos atuar mais em Projetos para familiarizarmos
integrado a
com a Política e melhor atender a comunidade.
comunidade.
Nenhuna
Transferir os 7°, 8°, 9° e 10° do Curso de Direito para o
Shopping Montes Claros.

Solicitação

Nada
Despreparo de
A FUNORTE precisa melhorar muito a respeito do
colaborador
relacionamento com os acadêmicos. A maioria dos
Demora em
funcionários têm um descaso enorme com os alunos. São
atendimento e
documentos atrasados, dificuldade de comunicação e má
expedição de
vontade para nos ajudar a solucionar nossos problemas.
documentos.
Outra indignação é a redução baixíssima no valor das
Melhorar
mensalidades com a pandemia, visto que os custos da
Comunicação.
faculdade reduziu já que não está tendo aula presencial.
Custo da mensalidade.
Eu só tenho que agradecer pela oportunidade de estudar na
Instituição, sou muito grata a todos, coordenação boa,
professores matavilhosos e competentes. Instituição que dá
oportunidade para população mais pobre de estudar. Amooo
demais.
Creio que poderia ter melhoras no consertos fundamentais
que a faculdade precisa.
Faculdade excelente ótimos profissionais
Melhoria na
A comunicação entre faculdade e alunos as vezes deixa a
comunicação com
desejar .
acadêmicos
Investir em livros atuais seria um bom começo, Melhoria de acervo
principalmente para os acadêmicos que vivem a base de
(Direito).
doutrinas. Engajar os professores e apoiarem novos projetos
para que movimente a instituição seria outro ponto. Quanto
Manutenção do ar
às instalações do campus, e aqui vai uma crítica em especial condicionado (salas
ao campus São Norberto, avaliar o funcionamento dos ar Campus São Norberto)
condicionados e principalmente a limpeza deles. No mais,
acredito que a burocracia exacerbada da instituição não
Oportunidade de
permite o desenvolvimento dos docentes de forma que não realização de projetos
acrescentam em novos projetos e impede o crescimento dos
de extensão.
discentes vez que também, novamente, não trazem projetos
integradores para a instituição fazendo com que ela
permaneça " na mesma", ou seja, sem muita CRIATIVIDADE
e DINAMISMO.
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Direito

Direito
Direito
Direito

Às vezes provas não são entregues mesmo após ser Problema de conexão?
enviadas, perdendo com isso a preparação para a prova e
Erro no envio de
utilizando um tempo para fazer segunda chamada que não
provas?
precisaria ser feita
Cumprimento da grade
curricular. Curso de
Cumprimento da grade curricular.
Direito.
a melhora nos banheiros seriam de grande eficácia, Melhoria sanitários e
juntamente com uma melhor ventilação nas salas de aula. ventilação sala de aula
Sugestão: verificar todos os dias os e-mails dos principais Falta de Comunicação
setores da instituição. É recorrente a necessidade de
atender as demandas e solicitações dos acadêmicos.

Direito

Gratidão Funorte!

Direito

Gratidão Funorte!
Sou contra o retorno às aulas presenciais em 2021, mesmo
com vacina.
Peço a Deus que essa "Pandemia da Covid-19" acabe o
mais rápido possível para que todos nós possamos ter o
convívio social restabelecido! Que Deus abençoe a todos!
Tudo ótimo c todos funcionários e professores d Campos
São Norberto.
Gostaria de fazer uma queixa sobre a mudança de sistema
no fim do período, visto que existe um prazo para migração
de dados de um para outro, e esse prazo coincidiu com o
lançamento das notas do semestre inteiro, porque os
professores só lançam ao final, o que também é errado.
Estamos sendo prejudicados por isso, e tendo que correr
atrás de notas lançadas erradas ou não lançadas faltando
pouco tempo para a aplicação das provas finais, quando
muitas vezes nem sabemos se estamos ou não na prova
final, como é meu caso. Fiquei sem receber as notas do
semestre inteiro e somente agora fui informada que por
algum motivo meu nome não constava na lista da minha
turma, sendo que efetuei a matrícula corretamente antes do
prazo. Gostaria de um suporte do Virtual/Classroom mais
acessível, pois estou tentando resolver esse problema há
dias e não recebi retorno de ninguém.

Direito
Direito
Direito

Direito

Direito

Direito

Direito

Direito

Demanda decreto e
legislação específica.

Mudança de sistema
em final de período –
Transtorno com
lançamento de notas.
Descumprimento de
prazo dos professores
em relação ao
lançamento de notas.

Melhoria nos sanitários
Melhoras os banheiros, principalmente os femininos.
(São Norberto)
A faculdade no contexto da pandemia, deixou a desejar, Falta de empatia de
alguns professores não tiveram empatia com os alguns professores
acadêmicos, fazendo de tudo para dificultar a vida letiva do (durante a pandemia)
aluno, uma vez que faltou um maior assessoramento, uma
didática dinâmica no contexto de pandemia
O Campus São Norberto é muito pequeno, considerando a
Melhoria no
quantidade de alunos. A Secretaria demora atender (nos de atendimento online
atendimento online).
(São Norberto)
A INSTITUIÇÃO DEVERIA PRIMEIRAMENTE COMEÇAR A
Melhoria no
MUDANÇA PELA RECEPÇÃO, PRINCIPALMENTE PELO atendimento online
ALEX QUE PARACE QUE NÃO TEM MAIS O QUE FAZER,
(São Norberto)
E ADORA TOMAR CONTA DO QUE NÃO É DA CONTA
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DELE. DEPOIS A MUDANÇA DA COORDENAÇÃO, NOTEI
QUE DEPOIS DESSA MUDANÇA, A FACULDADE Descaso com aluno.
PASSOU DE BAGUNÇADA, PRA MAIS BAGUNÇADA
Despreparo de
AINDA E O DESCASO COM O ALUNO TEM AUMENTADO professor para ministrar
AINDA
MAIS.
aulas.
A INSTITUIÇÃO TAMBÉM, DEVERIA REVER A ADMISSÃO
DE CERTOS PROFESSORES QUE SÓ ESTÃO NA SALA Melhorar atendimento
DE ENFEITES, NÃO TEM O MÍNINO DE RESPEITO E NEM
da Central de
DE
PREPARO
PARA
MINISTRAR
AULAS.
Atendimento.
A PANDEMIA JÁ É UMA SITUAÇÃO QUE DEIXOU DE SER
ATUAL E JÁ ESTÁ ENTRE NÓS DESDE O COMEÇO DO Funcionário grosseiro,
ANO, MAS ATÉ AGORA A FACULDADE NÃO FEZ AS rever contratação e
ADEQUAÇÕES EFICAZES , O QUE PUDEREM PARA realizar advertência.
COMPLICAR A VIDA DO ALUNO, A INSTITUÇÃO FAZ, O
QUE ME LEVA A QUESTIONAR QUE SE O DINHEIRO
QUE A GENTE PAGA O SALÁRIO DE VOCÊS NÃO TEM
NENHUM
VALOR.
A INSTITUIÇÃO POR SER A REDE DO TAMANHO QUE É,
DEIXA MUITO A DESEJAR E PRECISA DE MUITAS
MELHORAS E PROFISSIONAIS QUE REALMENTE
QUEIRAM TRABALHAR E NÃO OSTENTAR STATUS.
QUANTO AO SAE, O ATENDEMENTO É O PIOR DE
TODOS OS CAMPUS, SÓ PASSAM INFORMAÇÃO
ERRADA, MAL DEIXA A GENTE FALAR AS COISAS ISSO
QUANDO ATENDE A GENTE. PORTANTO A MINHA
SUGESTÃO PARA ELES, É QUE MANDE ESSE POVO DO
SAE EMBORA E CONTRATE QUEM GOSTE E QUEIRA
TRABALHAR, PRINCIPALMENTE O EMANUEL QUE NÃO
RESOLVE NADA E É GROSSEIRO IGUAL UMA PORTA. É
O MÍNIMO QUE DEVERIAM FAZER, POIS MEU DINHEIRO
É SUADO E NÃO É CAPIM. NO MAIS, É SÓ, E ESPERO
QUE LEIAM E PENSEM A RESPEITO, POIS AO
CONTRÁRIO DE MUITOS, MINHA OPINIÃO É DIRETA E
SINCERA.
Direito

N/A

Direito

oportunidade de estagio

Direito
A maior crítica é ao atendimento do SAE: péssimo.
Direito

Direito

O espaço da área de laser para lanchar e cantina, muito
pequeno. Biblioteca com poucos livros e 90% muito antigos.
Salas muito cheias faltando ate cadeira.
Falta participação da coordenação na resolução de conflitos
entre alunos e professores. Professores estão cobrando
demais dos alunos com nível elevador de dificuldade de
provas e excesso de trabalho. Professores preocupados
com plagio que não existe e acham bonito colocar isso até
em Instagram pessoal com a seguinte frase: alunos acham
que não lemos as provas. A estrutura da S Norberto é
horrível, salas péssimas, secretaria péssima com três
funcionários um em cima do outro, a cantina é péssima.
Toda instalação apertada e precário.

Melhorar atendimento
Central de
Atendimento.
Melhorar acervo
biblioteca. Direito.
Melhorar infraestrutura
biblioteca.
Melhoria instalações
São Norberto.
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Direito

Educação
Física

Educação
Física

Educação
Física

SISTEMA INFORMATIZADO FALHO, DA BUG SEMPRE Melhoria no sistema de
QUE SE DIRECIONA A ANOS ANTERIORES PARA informatização da IES>
CONSULTA, AS FERRAMENTAS DE HISTORICO
ESCOLAR DO ALUNO NÃO FUNCIONA, ALGUNS
Capacitação de
PROFESSORES NÃO POSSUEM METODOLOGIA PARA professores para aulas
APLICAÇÃO EM ENSINO VIRTUAL. O CAMPUS SÃO
remotas.
NOBERTO NÃO POSSUI ESTRUTURA PARA RETORNO
EM 2021, PELA LOGISTICA E GRANDE EFETIVO,
FUNCIONARIOS, PROFESSORES E ALUNOS. HÁ MUITO
A MELHORAR. E ESSE QUESTIONARIO É O PRIMEIRO
PASSO PARA QUE ESSA MELHORIAS SEJAM EFETIVAS.
Estou no 3° Período do curso de Ed. Física. Até hoje estou Demora da secretaria
esperando colocarem as notas das disciplinas Ed.
para resolver
Nutricional e Lutas, que cursei no 1° Período do curso. Já fiz demandas acadêmicas.
solicitações no portal do aluno, mas nada foi resolvido. No
portal do aluno, consta que ainda não cursei essas
disciplinas. Mas como já foi dito eu as cursei no 1° Período.
E sobre dar alguma sugestão, o atendimento em geral
precisa melhorar muito.
Nada a declarar
Já estamos a mais de 8 meses sem aulas presenciais, só
Capacitação de
EAD e mesmo assim estou pagando um absurdo, em vez de professores para aulas
diminuir a mensalidade pelos menos na pandemia, mas não.
remotas.
O capitalismo é maior. E outra as aulas são chatas pra
caramba, só tem um professor que se salva nisso tudo, por
Redução valor da
que ele é dinâmico. Estou com muita raiva dessa faculdade
mensalidade.

Educação
Física

Prefiro não opinar
Crítica a sobrecarga de trabalhos que recebemos durantes Empatia por parte dos
as aulas online, haviam professores enviando material e
professores
atividades praticamente todos os dias inclusive fora do dia
de aula. Estamos afastados da faculdade mas não estamos
Enfermagem atoas, ainda trabalhamos e não dispomos de tempo apenas
para lidar com assuntos relacionados a faculdade. É
exaustivo
e
decepcionante.
Quanto ao atendimento ao aluno eu só tenho elogios, todos
sempre muito dispostos e prestativos.
Falha na comunicação
CENTRAL
DE
ATENDIMENTO
EXISTE
MUITA
entre Central de
Enfermagem
DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO, NEM SEMPRE ATINGE
atendimento e
A DUVIDA DO ALUNO.
acadêmico.
Precisa melhorar a central de atendimento da Funorte JK. Falha na comunicação
Muita demora para atender, quando solicitamos ajuda, um
entre Central de
Engenharia
joga o problema pra outra pessoa para não resolver. É muito
atendimento e
Civil
complicado, poderia melhorar ou treinar mais os
acadêmico.
colaboradores da central de atendimento.
Engenharia
Civil
Muito bom.
Estética e
Cosmética Nenhuma
33

Comissão Própria de Avaliação – CPA
e-mail: felipealvarenga@funorte.edu.br / nina@funorte.edu.br
Telefone: (38) 99160-0310

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ICS
Recredenciado pela Portaria nº 1.416 de 07 de Outubro de 2011

Estética e
Cosmética

Medicina

Primeiro poderiam fazer um questionário menor e mais Melhorar apresentação
dinâmico, não prestei atenção e não entendi Boa parte das
questionário CPA.
questões. Segundo que a infraestrutura do spa é uma
vergonha, aparelhos quebrados, falta material, as coisas já Melhoria SPA (estética)
estão velhas. A única coisa que salva é a coordenadora que
– infraestrutura.
é excelente e professores que se esforçam para dar o seu
melhor, de resto não tá bom não.
Melhorar apresentação
Questionários muito grandes como esse não gera motivação
questionário CPA.
para responder. Talvez criar uma forma mais dinâmica, ou
algum
incentivo
para
respondermos. Melhorar ventilação,
O campus Amazonas quanto à questões estruturais/físicas
iluminação e
está bem adaptado no contexto da COVID, porém é um sinalização Campus
ambiente quente, escuro e com pouca sinalização para
Amazonas.
pacientes. Diversas vezes pacientes me perguntaram onde
era a saída e estavam com semblante de perdido. O espaço Criar mais espaço de
em frente ao laboratório de simulação pode ser melhor
convivência e
aproveitado para descanso dos estudantes, principalmente
descanso.
os do internato que passam o dia inteiro lá.
Quanto à educação, o ensino está muito fraco na medicina.
Outros cursos são incentivados com estágios, e não
Oportunidade de
encontramos isso na medicina. Temos pouquíssimos estágio (Medicina)
estágios extra curriculares e os que tem foram acadêmicos
que desenvolveram. Precisamos que a faculdade faça isso
Melhorar
por nós. Pagamos muito caro e não temos o retorno relacionamento com
proporcional. Resolvam as questões C os outros hospitais acadêmicos (empatia).
principalmente com a SANTA CASA, nós precisamos muito
das oportunidades que eles oferecem para estudantes que
Falta postagem
podem ter práticas lá. Não temos oportunidades de nos Instagram sobre curso
destacar, professores mal sabem nossos nomes. Monitorias
médico.
são remuneradas em outros cursos, mas não na medicina.
Poderiam oferecer pelo menos um desconto na faculdade ou Melhorar didáticas
vale refeição para monitores. O Instagram da Funorte está professores de estágio
sempre postando coisas relacionadas para outros cursos,
– medicina
exceto Medicina.
Somos barrados de entrar nos hospitais da cidade e não
Melhoria estrutura
estamos evoluindo, não estamos obtendo experiências. O
física – auditório.
Hospital das Clínicas não supre nossa demanda de ensino,
são poucos pacientes, poucos professores. Há um descaso
Permitir eventos
de alguns professores quanto ao ensino, com péssima gratuitos organizados
didática. Antes de contratar um professor, avaliem as
pelo discente.
técnicas de ensino. Quando o professor é engajado e gosta
de ensinar nos motiva muito a sermos médicos melhores.
Melhorar
A faculdade sempre dificultou a realização de eventos como relacionamento com
congressos e simpósios, há sempre burocracias, cobram
professores –
valor para emissão de certificados e o auditório da fasi que
medicina.
poderia ser utilizado tem uma estrutura péssima faz muito
calor e a acústica é horrível. Facilitem o processo de
Criar eventos que
solicitação de criação de eventos, diminuam as burocracias
oportunizem
e procurem responderem às demandas o quanto antes.
apresentação de
Estimulem a pesquisa, a faculdade é muito fraca nisso.
trabalhos
Outras faculdades têm apresentações de trabalhos para semestralmente pelos
qualquer período semestralmente.
acadêmicos.
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Medicina

Na minha opinião, o processo de seleção e contratação de
professores da Medicina pode ser melhorado, uma vez que
os professores recém contratados nem sempre atingem as
menores expectativas dos alunos. Tivemos uma professora
de Farmacologia Clínica (Renata Inez) e outra atualmente de
Ginecologia e Obstetrícia (Mariana) que não nos
acrescentou praticamente nada durante o semestre de aula.
Também é necessário melhorar a política de comunicação
interna, a maioria dos comunicados são feitos em cima da
hora, alterações de horários de aula, comunicação de falta
dos professores, envio de cronogramas de aula etc. O
retorno as solicitações efetuadas pelos academicos junto ao
CA também é muito moroso, o que faz com que muitos
alunos desistam de solicitar algo. As reclamações são
escutadas por vários, mas NADA É FEITO, ou seja, temos a
impressão de que não adianta reclamar pois NINGUEM FAZ
NADA A RESPEITO, só escuta e ponto final. Muitas funções
da coordenação são deixadas nas mãos dos acadêmicos,
como por exemplo agendamento de provas o que muitas
vezes acaba favorecendo uns (geralmente quem toma a
frente) e desfavorecendo outros. Porque não colocar a data
das provas da habilidade no cronograma? Poderia ser no
último dia de aula. Outro ponto que precisa ser questionado
é a respeito da postura dos professores frente a instituição,
pois alguns DESCUMPREM DESCARADAMENTE as
normas e NINGUEM FAZ NADA E A COORDENAÇÃO TEM
PLENA CONSCIENCIA DO OCORRIDO. Por exemplo,
professores que mesmo na pandemia aplicou provas
presenciais (PSIQUIATRIA), professores que orientam os
alunos a iniciarem o atendimento sem a presença do
mesmo, professores que chegam após 1 ou 2, e até mesmo
2:30h após o início da prática (GERIATRIA), professores que
não cumprem a carga horária da disciplina, dá aula no dia
que quer (MEDICINA LEGAL). Também é necessário
melhorar o fornecimento de EPIs aos alunos para a
realização das atividades práticas, por exemplo máscaras
N95 foram entregues apenas agora no mês de dezembro, os
protetores faciais entregues a uma parte deixando outros
desguarnecidos. Outro ponto é sobre os AGENDAMENTOS
NO CEMED, muitos professores desmarcam as aulas e não
é feita a comunicação com os pacientes fazendo com que os
mesmos se desloquem até o CEMED e não sejam
atendidos. Com relação aos agendamentos, a impressão
que passa é que os funcionarios acham que ESTÃO
FAZENDO UM FAVOR para os pacientes, e não os tratam
com o devido respeito, não os escutam e simplesmente
recusam ou os mandam para casa quando eventualmente
se atrasam (mesmo atrasos mínimos de 20 minutos por
exemplo, lembrando que a tolerancia é 15 minutos isso em
dia de chuva que eu mesma presenciei).
Com relação ao feedback desta avaliação da CPA por
exemplo, toda vez que é solicitado eu venho aqui e
preencho, faço as minhas reclamações que algumas vezes
também é feita por outros e NUNCA TIVE RETORNO DE
NADA. NUNCA NOS FOI APRESENTADO O RESULTADO

Investir em professores
capacitados. Medicina.
Melhorar comunicação
com acadêmicos.
Cumprimento e envio
de cronogramas, falta
dos professores.
Demora na resolução
de demandas dos
acadêmicos.
Professores
descumprem normas
institucionais –
medicina.
Melhoria agendamento
CEMED
Grosseria de
colaborador com
acadêmico.
Devolutiva CPA efeitva
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Medicina

Medicina

Medicina

Medicina

DESTAS AVALIAÇÕES OU AS CONQUISTAS OBTIDAS
PELA CPA. A impressão que passa é que as pesquisas são
realizadas porque é uma exigência do MEC apenas. O
mesmo ocorre com as avaliações dos professores, que não
nos é dado nenhum tipo de retorno. Isso muitas vezes nos
deixam desmotivados em preencher os instrumentos já que
não vemos a sua real utilidade e também acaba fazendo com
que a CPA perca a credibilidade junto a comunidade
acadêmica.
O SAE dispõe de atendentes extremamente desinformados, Melhoria da Central de
arrogantes e inaptos ao diálogo e a execução de sua função.
Atendimento e
Além disso, desconhecem a legislação dos serviços de
Capacitação de
inclusão (FIES e PROUNI), assim imagino, pois fazem
colaboradores.
cobranças indevidas, nos passam informações incorretas.
Além disso a IES tem promovido ações ilegais, como a
Desconto em
proibição de acesso às plataformas de aulas e de notas,
mensalidade.
assim como ao e-mail institucional e provas por alunos que,
Pandemia.
supostamente, tem dívidas com a instituição. Digo
supostamente, pois, várias dessas dividas não são
devidamente explicadas e os alunos que tem restrições são
randomizados dentre vários que poderiam ter as mesmas
"dívidas". Além disso, a manutenção da mensalidade
abusiva, frente a pandemia, onde nossa cargas horárias
foram drasticamente diminuídas, serviços (como ESF) foram
suspensos, é de enorme indignação, já que pagamos por
serviços que não estamos utilizando. Dito isso, a IES tem
muito a melhorar, visto que, várias pessoas estão
insatisfeitas e vários processos contra a IES tramitam na
justiça. Obrigado
Gostaria de deixar uma avaliação quanto ao pessoal da Melhoria da Central de
central de atendimento do curso de medicina. São 2 pessoas
Atendimento e
mal treinadas, arrogantes e que já possibilitaram várias
Capacitação de
experiências
negativas
para
os
alunos.
colaboradores
Quanto à biblioteca, opino que faltam mais números de livros
em algumas matérias.
a cobrança de valores indevidos ao estudante todo semestre Cobrança de valores
que fere as regras previstas em contrato causa um indevidos ao estudante;
transtorno mental ao estudante e uma insegurança em
seguir com o curso que atrapalha muito seu
desenvolvimento acadêmico, sua concentração no
aprendizado e sua sanidade mental interferindo muito na sua
formação.
Professores do curso de medicina (Edson Rabelo e
Reclamação de
Barbara), do ciclo básico, estão fazendo muita pressão professor. Pressão e
psicológica nos alunos, aterrorizando-os inclusive falando
falta de empatia.
que não vai com a cara de alguns alunos, e que vai fazer
eles repetirem o módulo até ele ``pagar o equivalente a um
carro popular ``. Eles se acham dono da faculdade e fala que
são eles que tomam a decisão e que a coordenação não
interfere na decisão deles. A faculdade precisa de uma
ouvidoria mais efetiva e que atenda os alunos, para que isso
não aconteça. A faculdade está com uma reputação muito
baixa, por conta de tudo isso citado anteriormente, sem
contar que no meio acadêmico muitos pretendem se
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transferir para outra instituição. Ficarei muito grato se essa
minha queixa for lida e estarei a disposição para esclarecer
esses fatos ocorridos e citado aqui.
Att, Aluno do Curso de Medicina
Medicina

Medicina

Medicina

Melhorar utilização do
O HC permanece sem a funcionabilidade devida aos alunos
ambiente de
de medicina, podendo ser muito mais explorado com
aprendizagem –
investimento correto.
HCMR.
Pelo valor da mensalidade, que é abusivo e contra a lei, que Questionamento sobre
os estudantes de medicina pagam, a faculdade como um valor de mensalidade
todo ainda precisa melhor muito.
Melhora atendimento
não presencial ao
O atendimento é péssimo. Não atendem o telefone, não dão
acadêmico.
retorno, não explicam direito as coisas. Falta organização e
Capacitação de
acessibilidade
funcionário.

Odontologia Nada
O coordenador do curso de odontologia, deveria ter mais
Odontologia posicionamento como um líder superior, e tentar resolver as
questões dos acadêmicos. Uma vez que pra ele não parece
fazer muito sentido em resolver o problema.

Melhoria relação
coordenaçãoacadêmico na
resolução de
demandas.

Fonte: Banco de dados – Formulário de Avaliação Institucional 2020-2. * Questão subjetiva.
Para manter sigilo dos participantes, bem como imparcialidade na análise dos dados, nomes e
símbolos que pudessem identificar pessoas foram tarjados de preto, respeitando a ética necessária
para a publicação dos dados.
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5 AÇÕES - COM BASE NA ANÁLISE - PREVISTAS E REALIZADAS
EM 2020 E PROPOSTAS PARA 2021.
A IES preocupa-se em utilizar os resultados obtidos nas avaliações externas (de curso, IES,
desempenho dos estudantes) como instrumentos de Gestão e composição do Plano de Melhorias do
ICS. Assim, segue abaixo o levantamento de pontos a serem desenvolvidos e potencialidades
verificadas in loco. Em anexo, segue histórico das ações realizadas desde 2014, pela IES, para
saneamento das deficiências apontadas. Cabe ressaltar que as ações realizadas, aqui destacadas,
foram efetivadas tendo em vista os relatórios de Autoavaliação Institucional de 2020 e Autoavaliação
dos Cursos da IES, realizado semestralmente pela Equipe da CPA - Comissão Própria de Avaliação em parceria com as Coordenações dos Cursos e, também, com apoio das Diretorias da IES.
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O que?
Ofertar
opção
de
estágios integrado a
comunidade.

Melhoria
atendimento
comunicação
acadêmico.

de
e
com o

Acervo biblioteca

Mensalidade

Sala de aula

Porque?
Desenvolvimento
de
competência e habilidades
práticas.
Tratamento respeitoso, rápido,
resolutivo.
Melhorar atendimento da
Central de Atendimento.
Falta postagem Instagram
sobre curso médico.
Demora da secretaria para
resolver
demandas
acadêmicas.

Onde?
Em Estratégias de Saúde
da Família, Hospitais
Conveniados.

Todos os Setores da IES.

Demora na resolução de
demandas dos acadêmicos.
Melhora atendimento não
presencial ao acadêmico.
Capacitação de funcionário.

Atualização do acervo.
Redução / Desconto devido
pandemia.
Cobrança
de
valores
indevidos ao estudante;

Biblioteca Acadêmica.

Setor Financeiro

Quem?
Coordenação de Curso e
de Estágios.
Curso Médico.

Principais setores:
Central de Atendimento,
Secretaria, Coordenação
de Curso, Recepção,
NOOP.

Como?
Convênios, parcerias

Definir com a gestão.

Capacitação de pessoal.
Advertência verbal e
escrita.
Ações motivacionais.
Rendimento por
produtividade.

Definir com a
Gestão.

Bibliotecária
Gestor da IES

Convênios (bibliotecas
virtuais).
Aquisição de exemplares
atualizados.

Definir custo e
orçamento com a
gestão.

DASF – Soluções
Financeiras.
Gestor de Unidade.

Ver legislação específica
e contratos.

Definido pela gestão.

Inspeção geral e
solicitação de ordem de
Salas de aula da IES
serviço para autorização
da manutenção.
Fonte: Banco de dados – Formulário de Avaliação Institucional 2020-2.

Manutenção ar condicionado.
Melhoria da ventilação

Quanto?

Manutenção, Serviços
Gerais Obras

Definido pela gestão.
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O que?

Projetos de Extensão

Melhoria sanitários

Suporte Tecnológico

Mudança de sistema em
final de período

Porque?
Permitir eventos gratuitos
organizados pelo discente.
Criar eventos que oportunizem
apresentação de trabalhos
semestralmente
pelos
acadêmicos.

Necessidade de manutenção,
reparo e ampliação.
Problema de conexão? Erro
no envio de provas?
Melhoria
no
atendimento
online (São Norberto)
Despreparo de professor para
ministrar aulas.
Capacitação de professores
para aulas remotas.

Onde?

Quem?

Como?

Quanto?

Coordenação de
Departamentos

Através de editais e
projetos de extensão.

Definir orçamento
com a gestão.

Campus São Norberto e
inspeção em todas as
unidades.

Diretor de Campus, setor
de obras e serviços
gerais.

Programação para
demanda do serviço.

Definir com a gestão.

Remotamente, utilizando
ferramentas
tecnológicas.
Atendimento presencial
no Campus.

Departamento de
Tecnologia e Informática
e Núcleo de Inovação e
Aprendizagem

Programas de
capacitação, plantão
tecnológico.

Horas de trabalho do
setor.

Núcleo de Extensão.
NTCC

Transtorno com lançamento
Realizar agendamentos e
de notas.
Departamento de TI e
dar suporte quando da
IES, software.
Melhoria no sistema de
Suporte do Virtual Class
troca e/ou atualização de
informatização da IES
sistema.
Fonte: Banco de dados – Formulário de Avaliação Institucional 2020-2.

Horas de trabalho do
setor.
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O que?
Normas Institucionais
Prazos
para
lançamentos de notas,
envio de cronogramas.

Relação aluno-professor

Questionário CPA

Porque?
Descumprimento de prazo dos
professores em relação ao
lançamento de notas
Falta de empatia de alguns
professores
(durante
a
pandemia)
Capacitação de professores
para aulas remotas.
Empatia
por
parte
dos
professores
Melhorar
didáticas
professores
de
estágio – medicina.
Melhorar relacionamento com
professores – medicina.
Investir
em
professores
capacitados. Medicina.
Cumprimento e envio de
cronogramas,
falta
dos
professores.
Professores
descumprem
normas
institucionais
–
medicina.
Reclamação de professor.
Pressão e falta de empatia.

Onde?

Quem?

Como?

Quanto?

IES e seus cursos.

Corpo docente,
coordenação de curso e
apoio pedagógico
(assessoras de curso)

Cumprimento dos prazos
previstos no calendário
acadêmico.

Horas de trabalho.

IES e seus cursos.

Corpo docente,
coordenação de curso e
apoio pedagógico
(assessoras de curso)
NOPP

Envio de e-mail, diálogo
com o professor,
advertência.

Não se aplica.

Trabalho em equipe para
revisão do questionário.
Sistema Informatizado
NINA / CPA
Direção acadêmica, CPA,
Assessoras pedagógicas.
Fonte: Banco de dados – Formulário de Avaliação Institucional 2020-2. * Questão subjetiva.

Melhorar apresentação
questionário CPA.

Horas de trabalho.
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O que?

Infraestrutura

Devolutiva CPA efetiva

Estágios

Coordenação de
Cursos

Porque?
Melhoria SPA (estética)
Melhoria estrutura física –
auditório.

Para informar a academia
sobre os resultados do
processo de autoavaliação.

Melhoria agendamento
CEMED
Melhorar utilização do
ambiente de aprendizagem –
HCMR.
Melhoria relação
coordenação-acadêmico na
resolução de demandas.

Onde?
Campus Amazonas.
Funorte JK

Quem?

Como?

Quanto?

Setor Obras. Apoio
coordenação de curso.

Avaliação do espaço e
verificar necessidade de
manutenção, reparo e/ou
melhorias.

Definir com a gestão.

IES

CPA., TI e Direção
Acadêmica.

Ambientes de prática

Coordenação de Curso
Funcionários do Setor
Docentes
Instrutores de Estágio

IES / Coordenações

Coordenador de Curso
Assessoras acadêmicas

Postagem do relatório no
site institucional. Divulgar
em mídias sociais
resultados parciais,
cartazes espalhados pela
faculdade.
Rever processos de
marcação de consultas.
Ampliação da oferta dos
serviços para gerar
volume e repetição das
práticas.
Melhorar
atendimento,
prazo para solução de
demandas acadêmicas.

Horas de trabalho.

Definir com a gestão.

Horas de trabalho.

Fonte: Banco de dados – Formulário de Avaliação Institucional 2020-2. * Questão subjetiva.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos dados expostos, referente ao ciclo de autoavaliação interna, firma-se a convicção de que
a incorporação de atividades de avaliação à rotina acadêmica institucional deve ser assumida como
um indispensável instrumento de planejamento e gestão. A Comissão Própria de Avaliação do ICS
percebe através dos dados coletados e análise de documentos que espelham a realidade
institucional, que as mudanças têm acontecido de forma crescente. O período de 2017 a 2020 foi
promissor para o Instituto de Ciências da Saúde (ICS-FUNORTE), no que diz respeito à gestão, com
a reestruturação das Diretorias e de modo geral do organograma da IES, além da reestruturação
em alguns setores impostas pela pandemia. Todas as ações foram realizadas para melhor atender
aos estudantes e docentes. A partir de reestruturações de ordem física, foi possível oferecer à nossa
comunidade condições de trabalho, ensino e convivência muito mais compatíveis com nossa missão
e proposta educacional. Ainda há muito a se construir, avaliar e enriquecer buscando o
planejamento e gestão do desenvolvimento da Educação Superior de qualidade. O ICS permanece
com o compromisso de implementar as sugestões da comunidade acadêmica, tornando os
resultados da autoavaliação institucional como instrumentos que orientam as tomadas de decisão.
Consideramos que o trabalho de uma CPA é o de prover reflexões e movimento, sendo assim
concluímos que, a cada processo avaliativo, estamos atingindo nossos objetivos.
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ANEXOS
FORMULÁRIO – INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO INTERNA 2020.
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QUADRO DE PROCESSOS EVOLUTIVOS RELATIVOS À
AUTOAVALIAÇÕES ANTERIORES

SÍNTESE HISTÓRICA DOS RESULTADOS DOS PROCESSOS AVALIATIVOS INTERNOS E EXTERNOS

64

Comissão Própria de Avaliação – CPA
e-mail: felipealvarenga@funorte.edu.br / nina@funorte.edu.br
Telefone: (38) 99160-0310

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ICS
Recredenciado pela Portaria nº 1.416 de 07 de Outubro de 2011

SÍNTESE HISTÓRICA DOS RESULTADOS DOS PROCESSOS AVALIATIVOS INTERNOS E EXTERNOS
DIMENSÕES SINAES

AÇÕES REALIZADAS EM 2012

AÇÕES PROPOSTAS PARA 2013

AÇÕES REALIZADAS EM 2013

AÇÕES PROPOSTAS PARA 2014

1 - A MISSÃO E O PDI

Foram colocados banners com a
missão da IES em todas as
Unidades em locais estratégicos.
Houve atualização do Regimento
Interno da IES.
Houve
o
fortalecimento
do
Núcleo Acadêmico Estruturante
(NAE), atuando, entre outros, na
disseminação, entre os demais
estudantes,
das
informações
institucionais, como PDI e Missão
da IES.
Cursos de aperfeiçoamento para
Coordenadores
de
curso,
Professores,
Gestores
e
Administrativo,
abordando
aspectos importantes do PDI.

Aditamento
do
PDI,
com
atualização do Plano para os
próximos 5 anos.
Manter e fortalecer a publicitação
da missão e PDI.
Encaminhar para todos os
acadêmicos,
funcionários
e
Professores uma release – de
forma
sistemática
com
periodicidade mensal – sobre
aspectos importantes do PDI.

Foram colocados banners com a
missão da IES em todas as
Unidades em locais estratégicos.

Manter e fortalecer a divulgação da
missão e PDI, através do site
Institucional.

Houve
o
fortalecimento
do
Núcleo Acadêmico Estruturante
(NAE), atuando, entre outros, na
disseminação, entre os demais
estudantes,
das
informações
institucionais, como PDI e Missão
da IES.

Encaminhar
para
todos
os
acadêmicos,
funcionários
e
Professores uma release – de
forma
sistemática
com
periodicidade mensal – sobre
aspectos importantes do PDI. O
instrumento de comunicação a ser
utilizado será o Informativo
interno A SEMANA.

Cursos de aperfeiçoamento para
Coordenadores
de
curso,
Professores,
Gestores
e
Administrativo,
abordando
aspectos importantes do PDI,
como: Legislação, Indicadores de
desempenho, Qualidade, Gestão
Prática Educativa etc.
Reformulação do site com as
informações atualizadas sobre a
IES.

Fortalecimento
dos
Núcleos:
NDE/Núcleo
de
Docentes
Estruturantes; NAE/Núcleo de
Acadêmicos
Estruturantes
e
NFE/Núcleo
de
Funcionários
Estruturantes com o objetivo também - de discussão sobre os
documentos da IES.

Criação de manuais - pela Diretoria
Acadêmica - com todas as
informações para o corpo Docente
e Discente.
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2 - A POLÍTICA PARA O
ENSINO, A PESQUISA E A
EXTENSÃO

Na Semana do Acolhimento houve
a apresentação aos discentes e
técnicos
administrativos
os
respectivos diretores, que fizeram
uma explanação sobre os trabalhos
realizados.
O site da FUNORTE/ICS foi
utilizado com maior frequência
para divulgação de Editais e
atividades realizadas pelo Ensino,
Pesquisa e Extensão.
Além do site, foram feitas
chamadas da publicação dos
Editais de Pesquisa e Extensão nos
murais de comunicação interna nas
Unidades da IES e ainda no Jornal
o Norte de Circulação na cidade.
Houve melhoria na divulgação da
produção acadêmica em todas as
Unidades,
utilizando-se
os
informativos Internos e Site da
IES.
Foi
realizado
o
Seminário
Integrado de Pesquisa e Iniciação
Científica, conforme previsto.
Houve a implementação do Plano
Diretor de Gestão da Diretoria de
Pesquisa.
Foram implementadas Melhorias
no Comitê de Ética em Pesquisa –
CEP da IES, com capacitação dos
membros e membros de outros
Comitês, em parceria com a
UNIMONTES,
e
há
ainda
atendimento de demanda externa
à IES.
Foram implementadas melhorias
no Núcleo de Trabalho de
Conclusão de Curso – NTCC, com

Revitalizar
política
de
benefício/incentivo aos docentes
que publicam textos científicos
em revistas Qualis/Capes.
Implantação do Centro de
Pesquisa em Ciências Biológicas e
da Saúde (CPCBS).
Implantação
do
Mestrado
Profissional em Ciências da Saúde
em parceria com a UNIMONTES.

Houve melhoria na divulgação dos
editais e da produção acadêmica
em todas as Unidades, utilizandose os informativos Internos e Site
da IES.
Foi
realizado
o
Seminário
Integrado de Pesquisa e Iniciação
Científica, conforme previsto.

Fortalecimento do Programa de
capacitação para professores
orientadores do Núcleo de
Trabalho de Conclusão de Curso –
NTCC.
Ampliação do PROCIÊNCIA.

Foram implementadas melhorias
no Núcleo de Trabalho de
Conclusão de Curso – NTCC, com
implantação do mesmo em todas
as Unidades da IES.

Parceria com o governo municipal
em relação às atividades de
extensão
para
diversas
comunidades,
abordando
aspectos da saúde, esporte e
educação.

Foi implementado o CIVA Comissão
de
Inspeção
de
Verificação de Aprendizagem - com
o objetivo de melhorar a qualidade
das Provas (em parceria com o
NDE).
Foi realizado vários PDDs - Plano
de Desenvolvimento Docente.
Programa de Extensão Caravana
da Educação em parceria com
Escola Públicas e Privadas.
Várias Coordenações de Cursos
implementaram o planejamento
das
atividades
extra-classe
(viagens
e
visitas
técnicas,
jornadas, seminários etc).

Revitalizar
política
de
benefícios/incentivos aos docentes
que publicam textos científicos em
revistas Qualis/Capes.
Implantação do Centro de Pesquisa
em Ciências Biológicas e da Saúde
(CPCBS).
Implementação
do
Mestrado
Profissional em Ciências da Saúde
em parceria com a UNIMONTES.
Fortalecimento do Programa de
capacitação
para
professores
orientadores
do
Núcleo
de
Trabalho de Conclusão de Curso –
NTCC.
Ampliação do PROCIÊNCIA.
Parceria com o governo municipal
em relação às atividades de
extensão
para
diversas
comunidades, abordando aspectos
da saúde, esporte e educação.
Implantação do NAQUE - Núcleo de
Avaliação
e
Qualidade
na
Educação, com o objetivo de
acompanhamento dos Calouros e
Acadêmicos
através
de
Nivelamento de conteúdos e
preparação para Verificação de
Aprendizagem no modelo ENADE.
Apresentação pela Coordenação de
todos os Cursos de um programa
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implantação do mesmo em todas
as Unidades da IES.
Houve
fortalecimento
dos
Programas PROINOVA E PRÓCIÊNCIA.
Fortalecimento das Ligas Médicas,
que fazem parceria com outras IES
para oferta de cursos e palestras de
interesse
da
Comunidade
Acadêmica.

Foram implementados cursos de
elaboração
de
questões
de
avaliação do conhecimento - para
docentes da IES – com o objetivo
de melhoria da qualidade e
preparação para o modelo do
ENADE.

de atividade extra-classe (viagens
e visitas técnicas, jornadas,
seminários etc), objetivando a
contextualização e enriquecimento
dos conteúdos desenvolvidos.

Maior utilização dos meios de
comunicação que a IES dispõe para
divulgação
das
ações
de
Responsabilidade Social.

Otimizar a política institucional de
marketing e comunicação, através
de uma melhor divulgação no site
da FUNORTE/ICS, em salas de
aula, nos murais e informativos
internos.

Houve a manutenção dos Projetos
de Extensão já existentes.
Programa de Extensão Caravana
da Educação.
3 - RESPONSABILIDADE
SOCIAL DA IES

Maior utilização dos meios de
comunicação que a IES dispõe para
divulgação
das
ações
de
Responsabilidade Social.
Houve a continuidade dos Projetos
de
Extensão,
ligados
à
Responsabilidade
Social,
Ambiental e que envolvem a
Comunidade local.
Manutenção da Política de oferta
de bolsas de estudos.
Ampliação das áreas médicas
atendidas pelo CEMED e Campus
Amazonas.
Aquisição de novos equipamentos
para
o
CEMED
e
Campus
Amazonas.
Ampliação dos atendimentos no
Núcleo de Prática Jurídica – NPJ,
com atendimento gratuito À
população de baixa renda.

Otimizar a política institucional
de marketing e comunicação.
Divulgação
no
site
da
FUNORTE/ICS, em salas de aula,
nos murais e informativos
internos.
Melhoria na acessibilidade para
Portadores
de
Necessidades
Especiais em todas as Unidades.
Ampliar
os
eventos
de
atendimento
à
comunidade
carente,
através
da
potencialização de atividades
complementares
e
interdisciplinares dos diversos
cursos da IES.
Participar
ativamente
nos
eventos sociais de apoio as
comunidades carentes – como
parceiros – promovidos por
outras Instituições.

Manutenção da Política de oferta
de bolsas de estudos.
Ampliação das áreas médicas
atendidas pelo CEMED e Campus
Amazonas.
Ampliação dos atendimentos no
Núcleo de Prática Jurídica – NPJ,
com atendimento gratuito À
população de baixa renda.
Lançamento
do
Edital
da
Coordenação de Extensão para os
diversos Cursos da IES.

Ampliar os eventos de atendimento
à comunidade carente, através da
potencialização
de
atividades
complementares
e
interdisciplinares dos diversos
cursos da IES.
Participar ativamente nos eventos
sociais de apoio as comunidades
carentes – como parceiros –
promovidos
por
outras
Instituições: Exércitos, Polícia
Militar, Prefeituras, FIEMG, ACI
etc.
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Através da Diretoria de Relações
Institucionais,
buscar
novas
parcerias
e
convênios
para
estágios e empregos para os
acadêmicos da IES.

4 - A COMUNICAÇÃO
COM A SOCIEDADE

Reestruturação do Site da IES.
Criação do informativo interno
para divulgação das ações da IES e
informações relevantes para a
comunidade acadêmica – O”
FUNORTE/ICS INFORMA”.

Criação
do
Jornal
(mensal) - “Plugado”.

Ampliação dos links de acesso à
internet nas Unidades, melhorando
assim o acesso à internet nos
laboratórios de Informática e
setores
de
atendimento
ao
estudante.

Sistematizar
a
publicação
semanal de notícias enviadas
pelos Coordenadores dos Cursos,
no site e no Jornal O Norte.

Houve
uma
política
de
aproximação do Site com os
Cursos, em que há incentivo a
publicações de notícias enviadas
pelos Coordenadores dos cursos e
setores, a respeito da IES e cursos.
A redação do Jornal “O Norte” de
circulação
no
município
foi
transferida para uma das Unidades
da IES, fazendo assim aproximação
do mesmo com a Comunidade
Acadêmica, principalmente do
curso de Jornalismo.

interno

Reestruturação da Ouvidoria da
IES eliminando as Urnas físicas e
criação das Urnas digitais. –
Modernização da Ouvidoria.

Sinergia entre a equipe de MKT
os demais setores da IES, com
objetivo
de
melhorar
comunicação interna e externa
divisão de funções.

e
o
a
–

Reestruturação do Site da IES.
Criação do informativo interno
para divulgação das ações da IES e
informações relevantes para a
comunidade
acadêmica
– A
Semana.
Ampliação dos links de acesso à
internet nas Unidades, melhorando
assim o acesso à internet nos
laboratórios de Informática e
setores
de
atendimento
ao
estudante.
Houve
uma
política
de
aproximação do Site, Jornal
interno e Jornal local com os
diversos Cursos, incentivando as
publicações de notícias enviadas
pelos Coordenadores dos cursos,
acadêmicos e setores, a respeito da
IES e atividades desenvolvidas
pelos cursos.
A equipe de MKT e Comunicação foi
ampliada e melhor assistida pela
Diretoria, criando uma melhor
relacionamento com os diversos
setores da comunidade acadêmica,
Instituições e sociedade em geral.

Reestruturação da Ouvidoria da
IES eliminando as Urnas físicas e
criação das Urnas digitais. –
Modernização da Ouvidoria.
Sistematizar a publicação semanal
de
notícias
enviadas
pelos
Coordenadores dos Cursos - no
site, no Jornal interno e no Jornal
externo O Norte.
Sinergia entre a equipe de MKT e os
demais setores da IES, com o
objetivo
de
melhorar
a
comunicação interna e externa –
divisão de funções.
Reestruturação
dos
diversos
setores da IES - nos aspectos
qualitativos e quantitativos (SAE,
Secretaria e Gestão de benefícios,
Departamento
Pessoal)
para
melhor atendimento das demandas
dos acadêmicos, funcionários,
Professores e sociedade em geral.
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5 - POLÍTICAS DE
PESSOAL, DE CARREIRA
DO CORPO DOCENTE E
CORPO
TÉCNICOADMINISTRATIVO

Foi dado início à divulgação, para o
corpo docente e pessoal técnicoadministrativo, dos Planos de
Cargos e Salários, através de
reuniões para apresentação do
mesmo,
disponibilização
para
consultas no setor responsável
(D.P.).
Implantação do sistema de Ponto
Eletrônico às normas do Ministério
do Trabalho.
Foram realizados mais Encontros
do Programa de Desenvolvimento
Docente e de Gestores de Cursos,
conforme previsto do Calendário
Acadêmico.
Houve a sistematização dos
processos de contratação de
quadro de pessoal, com publicação
e
divulgação
de
edital
e
classificação por processo seletivo.

Continuidade nas atividades de
divulgação dos Planos de Cargos
e Salários Docente e Técnicoadministrativo.
Continuidade dos Programas de
Desenvolvimento Docente e de
Gestores de Cursos.
Consolidação do novo formato do
Departamento
de
Recursos
Humanos.
Implementação
das
Novas
Políticas de RH.
Implantação do novo sistema de
ponto eletrônico (digital).
Avaliação sistemática da folha de
pagamento para adaptações ao
PCS.

Foi dado início à divulgação, para o
corpo docente e pessoal técnicoadministrativo, dos Planos de
Cargos e Salários, através de
reuniões para apresentação do
mesmo,
disponibilização
para
consultas no setor responsável
(D.P.).
Implantação do sistema de Ponto
Eletrônico às normas do Ministério
do Trabalho.
Foram realizados mais Encontros
do Programa de Desenvolvimento
Docente e de Gestores de Cursos,
conforme previsto do Calendário
Acadêmico.
Houve a sistematização dos
processos de contratação de
quadro de pessoal, com publicação
e
divulgação
de
edital
e
classificação por processo seletivo.

Continuidade nas atividades de
reestruturação, implementação e
divulgação dos Planos de Cargos e
Salários Docente e Técnicoadministrativos.
Continuidade dos Programas de
Desenvolvimento
Docente,
Coordenadores e de Gestores de
IES.
Consolidação do novo formato do
Departamento
de
Recursos
Humanos - em sinergia com o CSC
Centro
de
Serviços
Compartilhados.
Implementação
Políticas de RH.

das

Novas

Implantação do novo sistema de
ponto eletrônico (digital).
Avaliação sistemática da folha de
pagamento para adaptações ao
PCS.
Implantação da ferramenta
avaliação de desempenho
funcionários para atendimento
solicitações de vagas internas
IES.

de
de
as
na
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6 - ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO
DA
INSTITUIÇÃO

Houve reengenharia dos processos
Institucionais.
Foi feita versão digital (CD)
Manual do Acadêmico e
Professor.
Readequação do Organograma
IES de modo a otimizar
atividades.

do
do
da
as

Foram implementados cursos de
elaboração
de
questões
de
avaliação do conhecimento - para
docentes da IES – com o objetivo
de melhoria da qualidade e
preparação para o modelo do
ENADE.

Tornar obrigatória a entrega do
Manual do Acadêmico para todos
os calouros no ato da matrícula.
Plano de ação para atendimento
às reivindicações apresentadas
nos questionários da CPA e
Avaliação Interna de Cursos –
discussão das prioridades.
Fortalecimento do Núcleo de
Acadêmicos Estruturantes – NAE
–
para
acompanhamento
sistemático do relatório PCS
(Problemas/Causas/Soluções).

Houve reengenharia dos processos
Institucionais nos diversos setores
da IES: Secretaria, SAE etc.
Foi feita versão digital (CD) do
Manual do Acadêmico e do
Professor.
Readequação do Organograma da
IES de modo a otimizar as
atividades.
Apresentação
do
Organograma para o NAE - Núcleo
de
Acadêmicos
Estruturantes,
Coordenadores e Funcionários.
Foram
adquiridos
novos
equipamentos para o audiovisual:
Caixas de som, Data show e
computadores.

Tornar obrigatória a discussão do
Manual do Acadêmico para todos
os calouros no início do período.
Disponibilizá-lo também no Site da
IES.
Plano de ação para atendimento às
reivindicações apresentadas nos
questionários da CPA e Avaliação
Interna de Cursos – discussão das
prioridades.
Fortalecimento do Núcleo de
Acadêmicos Estruturantes – NAE –
para acompanhamento sistemático
do
relatório
PCS
(Problemas/Causas/Soluções).
Criação do Manual do Funcionário
com
todas
as
informações
necessárias ao bom desempenho
de sua função e - também - direitos
x deveres.
Aquisição sistemática de novos
equipamentos em função do
aumento de turmas na IES.
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7 - INFRAESTRUTURA
FÍSICA

Modernização do Laboratório de
Anatomia
e
Laboratório
Morfofuncional.
Modernização de um laboratório de
informática.
Foi feita a manutenção da
Biblioteca: Telhados, escoamento
água
e
pintura;
Foi feita a reforma da Quadra
externa para Curso Educação
Física.
Construção de novas salas de aula.
Criação do Laboratório de Desenho
Técnico.
Melhoria da sala dos professores.
Climatização das salas de tutoria.
Readequação
do
espaço
da
Secretaria Acadêmica, incluindo
atendimento,
escrituração
e
arquivo.
Reengenharia do arquivo da IES,
para otimização dos trabalhos de
arquivo e consulta aos mesmos.
Instalação de elevador na Unidade
São Norberto.
Construção
de
auditório
na
Unidade São Luiz.
Criação de espaço para Centros
Acadêmicos da IES.
Ampliação do acervo da biblioteca,
incluindo periódicos científicos
indexados.

Implantação de internet de fibra
óptica em todas as Unidades.

Modernização do Laboratório de
Gastronomia e Cosmetologia.

Implantação de internet de fibra
óptica em todas as Unidades.

Reforma de todo o Campus em
relação à pintura, iluminação,
segurança e circulação.

Modernização dos laboratórios de
informática.

Reforma de todo o Campus em
relação à pintura, iluminação,
segurança e circulação.

Instalação em todas as salas e
laboratórios de ar condicionados.
Troca de todas as carteiras
universitárias
comuns
por
carteiras acolchoadas.
Elaboração,
aprovação
e
implementação de projetos para
ampliação de salas de aulas.

Foi feita a manutenção da
Biblioteca: Telhados, escoamento
água
e
pintura;
Foi feita a reforma da Quadra
externa para Curso Educação
Física.
Construção de novas salas de aula.
Criação do Laboratório de Desenho
Técnico.
Melhoria da sala dos professores e
da Cantina dos funcionários.
Readequação
do
espaço
da
Secretaria Acadêmica, incluindo
atendimento,
escrituração
e
arquivo.
Reengenharia do arquivo da IES,
para otimização dos trabalhos de
arquivo e consulta aos mesmos.
Instalação de elevador na Unidade
São Norberto.

Instalação em todas as salas e
laboratórios de ar condicionados.
Troca de todas as carteiras
universitárias comuns por carteiras
acolchoadas ou ergonômicas.
Elaboração,
aprovação
e
implementação de projetos para
ampliação de salas de aulas.
Construção de novos laboratórios
para atendimento de Autorização
de novos Cursos: Engenharia
Elétrica, Mecânica, da Produção.
Ampliação do Estacionamento do
Campus JK e Amazonas.
Construção de uma nova cantina
no Campus JK.

Compra de impressora para a
Biblioteca,
informatizando
71

Comissão Própria de Avaliação – CPA
e-mail: felipealvarenga@funorte.edu.br / nina@funorte.edu.br
Telefone: (38) 99160-0310

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ICS
Recredenciado pela Portaria nº 1.416 de 07 de Outubro de 2011

totalmente
o
sistema
de
empréstimo.
Melhoria
da
segurança
das
Unidades com instalação de
câmeras de segurança.

Construção
de
Unidade São Luiz.

auditório

na

Ampliação do acervo da biblioteca,
incluindo periódicos científicos
indexados.
Compra
de
impressora
e
equipamento de controle de saída
para a Biblioteca, informatizando
totalmente
o
sistema
de
empréstimo.
Melhoria
da
segurança
das
Unidades com instalação de
câmeras de segurança.
Reestruturação da subestação do
Campus JK, Campus São Norberto
e Campus Amazonas com o
objetivo de aumento de demanda
de carga para Climatização de
todas as salas.

8 - PLANEJAMENTO E
AVALIAÇÃO

Houve o fortalecimento dos
Núcleos Docentes Estruturantes,
Núcleos Acadêmicos Estruturantes
e os Núcleos de Funcionários
Estruturantes como aliados no
processo de sensibilização e

Realização do I Encontro das
CPAs da Rede SOEBRAS, visando
a troca de experiência entre as
CPAs das IES da mesma
mantenedora.
Introduzir o tema “Avaliação” em
todos os eventos da Faculdade.

Houve o fortalecimento dos
Núcleos Docentes Estruturantes,
Núcleos Acadêmicos Estruturantes
e os Núcleos de Funcionários
Estruturantes como aliados no
processo de sensibilização e

Realização do I Encontro das CPAs
da Rede SOEBRAS, visando a troca
de experiência entre as CPAs das
IES da mesma mantenedora.
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divulgação das ações de avaliação
institucional.
Houve
ações
isoladas
de
metaavaliação que indicou a
necessidade de readequação dos
instrumentos
de
Avaliação
aplicados aos Docentes e técnicosadministrativos.
Questionários
de
avaliação
aplicados aos Docente e técnicosadministrativos foram atualizados.
Elaboração de nova proposta de
questionário de autoavaliação de
cursos.
Encontro
do
Programa
de
Capacitação Docente e de Gestores
de Curso tratou, entre outros, do
tema “Avaliação”.

Participação de membros da CPA
em todas as reuniões de NDE, NAE
e NFE, eventos, programa de
desenvolvimento docente e de
coordenadores de curso para
enfatizar a importância da
autoavaliação institucional e
apresentar algum dado novo à
comunidade acadêmica.
Realização da Metaavaliação
(processo contínuo) após a
próxima
Autoavaliação
institucional para saneamento
das deficiências da CPA e do
processo avaliativo.
Reformulação do questionário da
CPA e da Avaliação interna de
Cursos e, também, da seleção da
amostra dos representantes do
corpo docente, discentes e
funcionários, para feedback.

divulgação das ações de avaliação
institucional.

Introduzir o tema “Avaliação” em
todos os eventos da Faculdade.

Houve
ações
isoladas
de
metaavaliação que indicou a
necessidade de readequação dos
instrumentos
de
Avaliação
aplicados aos Docentes e técnicosadministrativos.

Participação de membros da CPA
em todas as reuniões de NDE, NAE
e NFE, eventos, programa de
desenvolvimento docente e de
coordenadores de curso para
enfatizar
a
importância
da
autoavaliação
institucional
e
apresentar algum dado novo à
comunidade acadêmica.

Questionários
de
avaliação
aplicados aos Docente e técnicosadministrativos foram atualizados.
Elaboração de nova proposta de
questionário de autoavaliação de
cursos.
Encontro
do
Programa
de
Capacitação Docente e de Gestores
de Curso tratou, entre outros, do
tema “Avaliação”.

Realização
da
Metaavaliação
(processo
contínuo)
após
a
próxima
Autoavaliação
institucional para saneamento das
deficiências da CPA e do processo
avaliativo.
Reformulação do questionário
CPA e da Avaliação interna
Cursos e, também, da seleção
amostra dos representantes
corpo
docente,
discentes
funcionários, para feedback.

da
de
da
do
e

Criação do NAQUE - Núcleo de
Avaliação, Qualidade e Estratégica.
Será implantado e implementado
em todas as IES do Grupo.
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9 - POLÍTICAS DE
ATENDIMENTO
AOS
DISCENTES

Formulação/aprovação da Política
de Atendimento aos Egressos.
Foi
criado
um
formulário
direcionado aos concluintes de
cada cursos, como forma de
conseguir
informações
importantes
sobre
futuros
egressos, como impressões sobre a
sua formação e área de interesse
em educação continuada.
Coleta de informações com os
concluintes de todos os cursos da
IES, a partir do formulário
supracitado.
O Serviço de Atendimento ao
Estudante foi unificado com o
atendimento da Secretaria, para
otimização do atendimento ao
estudante, que agora acontece em
um só lugar.
O
sistema
acadêmico
foi
reorganizado de modo que alguns
documentos dos estudantes (como
declarações e históricos) sejam
emitidos de imediato, diminuindo
espera por prazos.
Criação de um link no site da IES
para cadastro e acompanhamento
do crescimento profissional do exaluno, entre outros.
O setor do FIES e PROUNI foi
reestruturado com ampliação do
espaço físico e funcionários para
melhor
atendimento
aos
estudantes.

Implantação do NAEX (Núcleo de
Atendimento ao ex-aluno) com
criação de Calendário de Eventos
para o ex-aluno.
Reestruturação do atendimento
pedagógico com a implantação do
NAPS (Núcleo de Atendimento
Psicopedagógico).
Implantação efetiva do sistema
de matrícula online.
Criação da Empresa Júnior.
Manutenção da Atividade Anual Jogos Universitários Internos.
Criação dos Centros Acadêmicos
com representantes de todos os
cursos, com o objetivo da
implementação
da
gestão
participativa.

Formulação/aprovação da Política
de Atendimento aos Egressos.
Foi criado e aplicado um formulário
direcionado aos concluintes dos
diversos cursos, como forma de
conseguir
informações
importantes sobre os futuros
egressos, como impressões sobre a
sua formação e área de interesse
em educação continuada.
O Serviço de Atendimento ao
Estudante foi unificado com o
atendimento da Secretaria, para
otimização do atendimento ao
estudante, que agora acontece em
um só lugar.
O
sistema
acadêmico
foi
reorganizado de modo que alguns
documentos dos estudantes (como
declarações e históricos) sejam
emitidos de imediato, diminuindo
espera por prazos.
Criação de um link no site da IES
para cadastro e acompanhamento
do crescimento profissional do exaluno, entre outros.

Implantação do NAEX (Núcleo de
Atendimento ao ex-aluno) com
criação de Calendário de Eventos
para o ex-aluno.
Reestruturação do atendimento
pedagógico com a implantação do
NAPS (Núcleo de Atendimento
Psicopedagógico).
Implantação efetiva do sistema de
matrícula online.
Criação da Empresa Júnior.
Manutenção da Atividade Anual Jogos Universitários Internos.
Criação dos Centros Acadêmicos
com representantes de todos os
cursos, com o objetivo da
implementação
da
gestão
participativa.
Institucionalização dos Núcleos
NDE, NAE e NFE como forma de
aperfeiçoamento contínuo.

O setor do FIES e PROUNI foi
reestruturado com ampliação do
espaço físico e funcionários para
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Foram realizados os
Universitários Internos.

I

Jogos

melhor
atendimento
aos
estudantes - Setor Gestão de
Benefícios.
Foram realizados os II Jogos
Universitários
Internos
e
implementado
um
melhor
acolhimento aos calouros.

10- SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

Implementação
de
um
planejamento estratégico para
nortear as ações financeiras da
IES.

Continuidade no Planejamento
Estratégico financeiro.
Aumento
significativo
do
montante financeiro – inclusive
com participação no grupo
garantidor – para contração de
bolsas FIES e democratização do
Ensino superior.
Modernização da gama de cursos
a serem oferecidas pela IES, com
o objetivo de atendimento às
novas demandas da sociedade e
do mercado.

Implementação
de
um
planejamento estratégico para
nortear as ações financeiras da
IES.
Reestruturação dos processos da
Diretoria
Administrativa
em
relação ao controle dos custos,
setor
de
compras,
controle
orçamentário
e
folha
de
pagamento.
Foram
feitos
investimentos
significativos em relação
a
manutenção e ampliação Predial,
compra de equipamentos para
laboratórios e construção de um
Hospital Modelo da área integrada
da saúde: Hospital das Clínicas.
Aquisição de novas IES na região e
em
outros
Estados
para
fortalecimento da rede do Grupo.

Continuidade no Planejamento
Estratégico financeiro.
Aumento significativo do montante
financeiro
–
inclusive
com
participação no grupo garantidor –
para contração de bolsas FIES e
democratização
do
Ensino
superior.
Modernização da gama de cursos
superiores a serem oferecidas pela
IES,
com
o
objetivo
de
atendimento às novas demandas
da sociedade e do mercado.
Estruturação
de
novas
modalidades de ensino - cursos
técnicos / Pronatec - como forma
de diversificação de produtos para
a sociedade e fidelização para o
ingresso nas IES.
Continuidade no Programa de
parcerias ou aquisições com outras
IES.
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Reengenharia nos processos em
todos os setores das IES, com o
objetivo estratégico de redução
das não-conformidades e elevação
do nível de satisfação do corpo
discente e colaboradores.

SÍNTESE HISTÓRICA DOS RESULTADOS DOS PROCESSOS AVALIATIVOS INTERNOS E EXTERNOS
DIMENSÕES SINAES

AÇÕES REALIZADAS EM 2013

AÇÕES PROPOSTAS PARA 2014

AÇÕES REALIZADAS EM 2014

AÇÕES PROPOSTAS PARA 2015

1 - A MISSÃO E O PDI

Foram colocados banners com a
missão da IES em todas as
Unidades em locais estratégicos.

Manter e fortalecer a divulgação
da missão e PDI, através do site
Institucional.

Foram colocados banners com a
missão da IES em todas as
Unidades em locais estratégicos.

Manter e fortalecer a divulgação da
missão e PDI, através do site
Institucional.

Houve
o
fortalecimento
do
Núcleo Acadêmico Estruturante
(NAE), atuando, entre outros, na
disseminação, entre os demais
estudantes,
das
informações
institucionais, como PDI e Missão
da IES.

Encaminhar para todos os
acadêmicos,
funcionários
e
Professores uma release – de
forma
sistemática
com
periodicidade mensal – sobre
aspectos importantes do PDI. O
instrumento de comunicação a
ser utilizado será o Informativo
interno A SEMANA.

Houve
o
fortalecimento
do
Núcleo Acadêmico Estruturante
(NAE), atuando, entre outros, na
disseminação, entre os demais
estudantes,
das
informações
institucionais, como PDI e Missão
da IES.

Encaminhar
para
todos
os
acadêmicos,
funcionários
e
Professores uma release – de
forma
sistemática
com
periodicidade mensal – sobre
aspectos importantes do PDI. O
instrumento de comunicação a ser
utilizado será o Informativo
interno A SEMANA.

Cursos de aperfeiçoamento para
Coordenadores
de
curso,
Professores,
Gestores
e
Administrativo,
abordando
aspectos importantes do PDI,
como: Legislação, Indicadores de
desempenho, Qualidade, Gestão
Prática Educativa etc.

Fortalecimento dos Núcleos:
NDE/Núcleo
de
Docentes
Estruturantes; NAE/Núcleo de
Acadêmicos
Estruturantes
e
NFE/Núcleo
de
Funcionários
Estruturantes com o objetivo -

Cursos de aperfeiçoamento para
Coordenadores
de
curso,
Professores,
Gestores
e
Administrativo,
abordando
aspectos importantes do PDI,
como: Legislação, Indicadores de
desempenho, Qualidade, Gestão

Criar o espaço na Biblioteca: Sua
Instituição em destaque (com
todos
os
documentos
Institucionais: relatórios CPA,
Manuais
do
corpo
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Reformulação do site com as
informações atualizadas sobre a
IES.

também - de discussão sobre os
documentos da IES.

Educativa,

Atendimento

Reformulação do site com as
informações atualizadas sobre a
IES.

Criação de manuais - pela Diretoria
Acadêmica - com todas as
informações para o corpo Docente
e Discente.

2 - A POLÍTICA PARA O
ENSINO, A PESQUISA E A
EXTENSÃO

Prática
etc.

Criação de manuais - pela Diretoria
Acadêmica e Administrativa - com
todas as informações para o corpo
Docente e Discente.

Houve melhoria na divulgação dos
editais e da produção acadêmica
em todas as Unidades, utilizandose os informativos Internos e Site
da IES.

Revitalizar
política
de
benefícios/incentivos
aos
docentes que publicam textos
científicos
em
revistas
Qualis/Capes.

Houve melhoria na divulgação dos
editais e da produção acadêmica
em todas as Unidades, utilizandose os informativos Internos e Site
da IES.

Foi
realizado
o
Seminário
Integrado de Pesquisa e Iniciação
Científica, conforme previsto.

Implantação do Centro de
Pesquisa em Ciências Biológicas e
da Saúde (CPCBS).

Foi
realizado
o
Seminário
Integrado de Pesquisa e Iniciação
Científica, conforme previsto.

Foram implementadas melhorias
no Núcleo de Trabalho de
Conclusão de Curso – NTCC, com
implantação do mesmo em todas
as Unidades da IES.

Implantação
do
Mestrado
Profissional em Ciências da Saúde
em parceria com a UNIMONTES.
Fortalecimento do Programa de
capacitação para professores
orientadores do Núcleo de
Trabalho de Conclusão de Curso –
NTCC.

Foram implementadas melhorias
no Núcleo de Trabalho de
Conclusão de Curso – NTCC, com
implantação do mesmo em todas
as Unidades da IES.

Foi implementado o CIVA Comissão
de
Inspeção
de
Verificação de Aprendizagem - com
o objetivo de melhorar a qualidade

Ampliação do PROCIÊNCIA.

Foi implementado o CIVA Comissão
de
Inspeção
de
Verificação de Aprendizagem - com
o objetivo de melhorar a qualidade

Docente/Discente/Funcionários,
PPC dos Cursos e PDI da IES).
Utilizar textos integrantes do PDI
para discussão na Disciplina
Leitura e Interpretação de Textos /
Português.
Fortalecimento
dos
Núcleos:
NDE/Núcleo
Docente
Estruturante;
NAE/Núcleo
Acadêmico
Estruturante
e
NFE/Núcleo
Funcionário
Estruturante com o objetivo também - de discussão sobre os
documentos da IES.
Revitalizar
política
de
benefícios/incentivos aos docentes
que publicam textos científicos em
revistas Qualis/Capes.
Implantação
do
Mestrado
Profissional em Ciências da Saúde
em parceria com a UNIMONTES.
Fortalecimento do Programa de
capacitação
para
professores
orientadores
do
Núcleo
de
Trabalho de Conclusão de Curso –
NTCC.
Ampliação do PROCIÊNCIA.
Parceria com o governo municipal
em relação às atividades de
extensão
para
diversas
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das Provas (em parceria com o
NDE).
Foi realizado vários PDDs - Plano
de Desenvolvimento Docente.
Programa de Extensão Caravana
da Educação em parceria com
Escola Públicas e Privadas.
Várias Coordenações de Cursos
implementaram o planejamento
das
atividades
extra-classe
(viagens
e
visitas
técnicas,
jornadas, seminários etc).

3 - RESPONSABILIDADE
SOCIAL DA IES

Parceria com o governo municipal
em relação às atividades de
extensão
para
diversas
comunidades,
abordando
aspectos da saúde, esporte e
educação.
Implantação do NAQUE - Núcleo
de Avaliação e Qualidade na
Educação, com o objetivo de
acompanhamento dos Calouros e
Acadêmicos
através
de
Nivelamento de conteúdos e
preparação para Verificação de
Aprendizagem no modelo ENADE.

Foram implementados cursos de
elaboração
de
questões
de
avaliação do conhecimento - para
docentes da IES – com o objetivo
de melhoria da qualidade e
preparação para o modelo do
ENADE.

Apresentação pela Coordenação
de todos os Cursos de um
programa de atividade extraclasse (viagens e visitas técnicas,
jornadas,
seminários
etc),
objetivando a contextualização e
enriquecimento dos conteúdos
desenvolvidos.

Maior utilização dos meios de
comunicação que a IES dispõe para
divulgação
das
ações
de
Responsabilidade Social.

Otimizar a política institucional
de marketing e comunicação,
através
de
uma
melhor
divulgação
no
site
da
FUNORTE/ICS, em salas de aula,
nos murais e informativos
internos.

Manutenção da Política de oferta
de bolsas de estudos.

das Provas (em parceria com o
NDE).

comunidades, abordando aspectos
da saúde, esporte e educação.

Foi realizado vários PDDs - Plano
de Desenvolvimento Docente.

Implantação do NAQUE - Núcleo de
Avaliação
e
Qualidade
na
Educação, com o objetivo de
acompanhamento dos Calouros e
Acadêmicos
através
de
Nivelamento de conteúdos e
preparação para Verificação de
Aprendizagem no modelo ENADE.

Várias Coordenações de Cursos
implementaram o planejamento
das
atividades
extra-classe
(viagens
e
visitas
técnicas,
jornadas, seminários etc).
Foram implementados cursos de
elaboração
de
questões
de
avaliação do conhecimento - para
docentes da IES – com o objetivo
de melhoria da qualidade e
preparação para o modelo do
ENADE.

Maior utilização dos meios de
comunicação que a IES dispõe para
divulgação
das
ações
de
Responsabilidade Social.
Manutenção da Política de oferta
de bolsas de estudos.

Apresentação pela Coordenação de
todos os Cursos de um programa
de atividade extra-classe (viagens
e visitas técnicas, jornadas,
seminários etc), objetivando a
contextualização e enriquecimento
dos conteúdos desenvolvidos.

Otimizar a política institucional de
marketing e comunicação, através
de uma melhor divulgação no site
da FUNORTE/ICS, em salas de
aula, nos murais e informativos
internos.
Ampliar os eventos de atendimento
à comunidade carente, através da
78

Comissão Própria de Avaliação – CPA
e-mail: felipealvarenga@funorte.edu.br / nina@funorte.edu.br
Telefone: (38) 99160-0310

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ICS
Recredenciado pela Portaria nº 1.416 de 07 de Outubro de 2011

Ampliação das áreas médicas
atendidas pelo CEMED e Campus
Amazonas.
Ampliação dos atendimentos no
Núcleo de Prática Jurídica – NPJ,
com atendimento gratuito À
população de baixa renda.
Lançamento
do
Edital
da
Coordenação de Extensão para os
diversos Cursos da IES.

Ampliar
os
eventos
de
atendimento
à
comunidade
carente,
através
da
potencialização de atividades
complementares
e
interdisciplinares dos diversos
cursos da IES.
Participar
ativamente
nos
eventos sociais de apoio as
comunidades carentes – como
parceiros – promovidos por
outras Instituições: Exércitos,
Polícia
Militar,
Prefeituras,
FIEMG, ACI etc.

Ampliação das áreas médicas
atendidas pelo CEMED e Campus
Amazonas.
Ampliação dos atendimentos no
Núcleo de Prática Jurídica – NPJ,
com atendimento gratuito À
população de baixa renda.
Lançamento
do
Edital
da
Coordenação de Extensão para os
diversos Cursos da IES.

Reestruturação do Site da IES.
Criação do informativo interno
para divulgação das ações da IES e
informações relevantes para a
comunidade
acadêmica
– A
Semana.
Ampliação dos links de acesso à
internet nas Unidades, melhorando
assim o acesso à internet nos
laboratórios de Informática e
setores
de
atendimento
ao
estudante.

Reestruturação da Ouvidoria da
IES eliminando as Urnas físicas e
criação das Urnas digitais. –
Modernização da Ouvidoria.
Sistematizar
a
publicação
semanal de notícias enviadas
pelos Coordenadores dos Cursos no site, no Jornal interno e no
Jornal externo O Norte.
Sinergia entre a equipe de MKT e
os demais setores da IES, com o
objetivo
de
melhorar
a

Participar ativamente nos eventos
sociais de apoio as comunidades
carentes – como parceiros –
promovidos
por
outras
Instituições: Exércitos, Polícia
Militar, Prefeituras, FIEMG, ACI
etc.
Através
do
Assessoria
de
Comunicação,
buscar
novas
parcerias
e
convênios
para
estágios e empregos para os
acadêmicos da IES.

Através da Diretoria de Relações
Institucionais,
buscar
novas
parcerias e convênios para
estágios e empregos para os
acadêmicos da IES.

4 - A COMUNICAÇÃO
COM A SOCIEDADE

potencialização
de
atividades
complementares
e
interdisciplinares dos diversos
cursos da IES.

Reestruturação do Site da IES.
Criação do informativo interno
para divulgação das ações da IES e
informações relevantes para a
comunidade
acadêmica
– A
Semana.
Ampliação dos links de acesso à
internet nas Unidades, melhorando
assim o acesso à internet nos
laboratórios de Informática e
setores
de
atendimento
ao
estudante.

Reestruturação da Ouvidoria da
IES implementando as Urnas
físicas e criação das Urnas digitais.
– Modernização da Ouvidoria.
Sistematizar a publicação semanal
de
notícias
enviadas
pelos
Coordenadores dos Cursos - no
site, no Jornal interno e no Jornal
externo O Norte.
Sinergia entre a equipe de MKT e os
demais setores da IES, com o
objetivo
de
melhorar
a
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Houve
uma
política
de
aproximação do Site, Jornal
interno e Jornal local com os
diversos Cursos, incentivando as
publicações de notícias enviadas
pelos Coordenadores dos cursos,
acadêmicos e setores, a respeito da
IES e atividades desenvolvidas
pelos cursos.
A equipe de MKT e Comunicação foi
ampliada e melhor assistida pela
Diretoria, criando uma melhor
relacionamento com os diversos
setores da comunidade acadêmica,
Instituições e sociedade em geral.

5 - POLÍTICAS DE
PESSOAL, DE CARREIRA
DO CORPO DOCENTE E
CORPO
TÉCNICOADMINISTRATIVO

Foi dado início à divulgação, para o
corpo docente e pessoal técnicoadministrativo, dos Planos de
Cargos e Salários, através de
reuniões para apresentação do
mesmo,
disponibilização
para
consultas no setor responsável
(D.P.).
Implantação do sistema de Ponto
Eletrônico às normas do Ministério
do Trabalho.
Foram realizados mais Encontros
do Programa de Desenvolvimento
Docente e de Gestores de Cursos,
conforme previsto do Calendário
Acadêmico.

comunicação interna e externa –
divisão de funções.
Reestruturação dos diversos
setores da IES - nos aspectos
qualitativos e quantitativos (SAE,
Secretaria e Gestão de benefícios,
Departamento Pessoal) para
melhor
atendimento
das
demandas
dos
acadêmicos,
funcionários,
Professores
e
sociedade em geral.

Continuidade nas atividades de
reestruturação, implementação e
divulgação dos Planos de Cargos
e Salários Docente e Técnicoadministrativos.
Continuidade dos Programas de
Desenvolvimento
Docente,
Coordenadores e de Gestores de
IES.
Consolidação do novo formato do
Departamento
de
Recursos
Humanos - em sinergia com o CSC
Centro
de
Serviços
Compartilhados.

Houve
uma
política
de
aproximação do Site, Jornal
interno e Jornal local com os
diversos Cursos, incentivando as
publicações de notícias enviadas
pelos Coordenadores dos cursos,
acadêmicos e setores, a respeito da
IES e atividades desenvolvidas
pelos cursos.

comunicação interna e externa –
divisão de funções.
Reestruturação
dos
diversos
setores da IES - nos aspectos
qualitativos e quantitativos (SAE,
Secretaria e Gestão de benefícios,
Departamento
Pessoal)
para
melhor atendimento das demandas
dos acadêmicos, funcionários,
Professores e sociedade em geral.

A equipe de MKT e Comunicação foi
ampliada e melhor assistida pela
Diretoria, criando uma melhor
relacionamento com os diversos
setores da comunidade acadêmica,
Instituições e sociedade em geral.

Foi dado início à divulgação, para o
corpo docente e pessoal técnicoadministrativo, dos Planos de
Cargos e Salários, através de
reuniões para apresentação do
mesmo,
disponibilização
para
consultas no setor responsável
(D.P.).
Implantação do sistema de Ponto
Eletrônico às normas do Ministério
do Trabalho.
Foram realizados mais Encontros
do Programa de Desenvolvimento
Docente e de Gestores de Cursos,
conforme previsto do Calendário
Acadêmico.

Continuidade nas atividades de
reestruturação, implementação e
divulgação dos Planos de Cargos e
Salários Docente e Técnicoadministrativos.
Continuidade dos Programas de
Desenvolvimento
Docente,
Coordenadores e de Gestores de
IES.
Consolidação do novo formato do
Departamento
de
Recursos
Humanos - em sinergia com o CSC
Centro
de
Serviços
Compartilhados.
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Houve a sistematização dos
processos de contratação de
quadro de pessoal, com publicação
e
divulgação
de
edital
e
classificação por processo seletivo.

Implementação
Políticas de RH.

das

Novas

Implantação do novo sistema de
ponto eletrônico (digital).

Houve a sistematização dos
processos de contratação de
quadro de pessoal, com publicação
e
divulgação
de
edital
e
classificação por processo seletivo.

Avaliação sistemática da folha de
pagamento para adaptações ao
PCS.

Houve reengenharia dos processos
Institucionais nos diversos setores
da IES: Secretaria, SAE etc.
Foi feita versão digital (CD) do
Manual do Acadêmico e do
Professor.
Readequação do Organograma da
IES de modo a otimizar as
atividades.
Apresentação
do
Organograma para o NAE - Núcleo
de
Acadêmicos
Estruturantes,
Coordenadores e Funcionários.

Tornar obrigatória a discussão do
Manual do Acadêmico para todos
os calouros no início do período.
Disponibilizá-lo também no Site
da IES.
Plano de ação para atendimento
às reivindicações apresentadas
nos questionários da CPA e
Avaliação Interna de Cursos –
discussão das prioridades.
Fortalecimento do Núcleo de
Acadêmicos Estruturantes – NAE
–
para
acompanhamento

das

Novas

Avaliação sistemática da folha de
pagamento para adaptações ao
PCS.
Implantação da ferramenta
avaliação de desempenho
funcionários para atendimento
solicitações de vagas internas
IES.

Implantação da ferramenta de
avaliação de desempenho de
funcionários para atendimento as
solicitações de vagas internas na
IES.

6 - ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO
DA
INSTITUIÇÃO

Implementação
Políticas de RH.

Houve reengenharia dos processos
Institucionais nos diversos setores
da IES: Secretaria, SAE etc.
Foi feita versão digital (CD) do
Manual do Acadêmico e do
Professor.
Readequação do Organograma da
IES de modo a otimizar as
atividades.
Apresentação
do
Organograma para o NAE - Núcleo
de
Acadêmicos
Estruturantes,
Coordenadores e Funcionários.

de
de
as
na

Tornar obrigatória a discussão do
Manual do Acadêmico para todos
os calouros no início do período.
Disponibilizá-lo também no Site da
IES.
Plano de ação para atendimento às
reivindicações apresentadas nos
questionários da CPA e Avaliação
Interna de Cursos – discussão das
prioridades.
Fortalecimento do Núcleo de
Acadêmicos Estruturantes – NAE –
para acompanhamento sistemático
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Foram
adquiridos
novos
equipamentos para o audiovisual:
Caixas de som, Data show e
computadores.

sistemático do relatório PCS
(Problemas/Causas/Soluções).
Criação do Manual do Funcionário
com todas as informações
necessárias ao bom desempenho
de sua função e - também direitos x deveres.

Foram
adquiridos
novos
equipamentos para o audiovisual:
Caixas de som, Data show e
computadores.

Aquisição sistemática de novos
equipamentos em função do
aumento de turmas na IES.

7 - INFRAESTRUTURA
FÍSICA

do
relatório
PCS
(Problemas/Causas/Soluções).
Criação do Manual do Funcionário
com
todas
as
informações
necessárias ao bom desempenho
de sua função e - também - direitos
x deveres.
Aquisição sistemática de novos
equipamentos em função do
aumento de turmas na IES.

Modernização do Laboratório de
Gastronomia e Cosmetologia.

Implantação de internet de fibra
óptica em todas as Unidades.

Modernização do Laboratório de
Gastronomia e Cosmetologia.

Implantação de internet de fibra
óptica em todas as Unidades.

Modernização dos laboratórios de
informática.

Reforma de todo o Campus em
relação à pintura, iluminação,
segurança e circulação.

Modernização dos laboratórios de
informática.

Reforma de todo o Campus em
relação à pintura, iluminação,
segurança e circulação.

Foi feita a manutenção da
Biblioteca: Telhados, escoamento
água
e
pintura;
Foi feita a reforma da Quadra
externa para Curso Educação
Física.
Construção de novas salas de aula.

Instalação em todas as salas e
laboratórios de ar condicionados.
Troca de todas as carteiras
universitárias
comuns
por
carteiras
acolchoadas
ou
ergonômicas.

Foi feita a manutenção da
Cobertura do Prédio 1 e da
Biblioteca: Telhados, escoamento
água e pintura.
Foi feita a reforma da Quadra
externa para Curso Educação
Física.

Finalização da instalação em todas
as salas e laboratórios de ar
condicionados.
Troca de todas as carteiras
universitárias comuns por carteiras
acolchoadas ou ergonômicas.

Construção de novas salas de aula.
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Criação do Laboratório de Desenho
Técnico.
Melhoria da sala dos professores e
da Cantina dos funcionários.
Readequação
do
espaço
da
Secretaria Acadêmica, incluindo
atendimento,
escrituração
e
arquivo.
Reengenharia do arquivo da IES,
para otimização dos trabalhos de
arquivo e consulta aos mesmos.
Instalação de elevador na Unidade
São Norberto.
Construção
de
Unidade São Luiz.

auditório

na

Elaboração,
aprovação
e
implementação de projetos para
ampliação de salas de aulas.
Construção de novos laboratórios
para atendimento de Autorização
de novos Cursos: Engenharia
Elétrica, Mecânica, da Produção.
Ampliação do Estacionamento do
Campus JK e Amazonas.
Construção de uma nova cantina
no Campus JK.

Instalação em todas as salas e
laboratórios de ar condicionados.
Criação do Laboratório de Desenho
Técnico.
Melhoria da sala dos professores e
da Cantina dos funcionários.
Readequação
do
espaço
da
Secretaria Acadêmica, incluindo
atendimento,
escrituração
e
arquivo.

Elaboração,
aprovação
e
implementação de projetos para
ampliação de salas de aulas.
Construção de novos laboratórios
para atendimento de Autorização
de novos Cursos: Engenharia
Elétrica, Mecânica, da Produção.
Ampliação do Estacionamento do
Campus JK e Amazonas.
Construção de uma nova cantina
no Campus JK.

Reengenharia do arquivo da IES,
para otimização dos trabalhos de
arquivo e consulta aos mesmos.
Instalação de elevador na Unidade
São Norberto.

Ampliação do acervo da biblioteca,
incluindo periódicos científicos
indexados.
Compra
de
impressora
e
equipamento de controle de saída
para a Biblioteca, informatizando
totalmente
o
sistema
de
empréstimo.
Melhoria
da
segurança
das
Unidades com instalação de
câmeras de segurança.

Construção
de
Unidade São Luiz.

auditório

na

Ampliação do acervo da biblioteca,
incluindo periódicos científicos
indexados.
Compra
de
impressora
e
equipamento de controle de saída
para a Biblioteca, informatizando
totalmente
o
sistema
de
empréstimo.
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Reestruturação da subestação do
Campus JK, Campus São Norberto
e Campus Amazonas com o
objetivo de aumento de demanda
de carga para Climatização de
todas as salas.

8 - PLANEJAMENTO E
AVALIAÇÃO

Houve o fortalecimento dos
Núcleos Docentes Estruturantes,
Núcleos Acadêmicos Estruturantes
e os Núcleos de Funcionários
Estruturantes como aliados no
processo de sensibilização e
divulgação das ações de avaliação
institucional.

Houve
ações
isoladas
de
metaavaliação que indicou a
necessidade de readequação dos
instrumentos
de
Avaliação
aplicados aos Docentes e técnicosadministrativos.
Questionários
de
avaliação
aplicados aos Docente e técnicosadministrativos foram atualizados.
Elaboração de nova proposta de
questionário de autoavaliação de
cursos.

Melhoria
da
segurança
das
Unidades com instalação de
câmeras de segurança.
Reestruturação da subestação do
Campus JK, Campus São Norberto
e Campus Amazonas com o
objetivo de aumento de demanda
de carga para Climatização de
todas as salas.

Realização do I Encontro das
CPAs da Rede SOEBRAS, visando
a troca de experiência entre as
CPAs das IES da mesma
mantenedora.
Introduzir o tema “Avaliação” em
todos os eventos da Faculdade.

Participação de membros da CPA
em todas as reuniões de NDE, NAE
e NFE, eventos, programa de
desenvolvimento docente e de
coordenadores de curso para
enfatizar a importância da
autoavaliação institucional e
apresentar algum dado novo à
comunidade acadêmica.
Realização da Metaavaliação
(processo contínuo) após a
próxima
Autoavaliação
institucional para saneamento

Houve o fortalecimento dos
Núcleos Docentes Estruturantes,
Núcleos Acadêmicos Estruturantes
e os Núcleos de Funcionários
Estruturantes como aliados no
processo de sensibilização e
divulgação das ações de avaliação
institucional.

Realização do II Encontro das CPAs
da Rede SOEBRAS, visando a troca
de experiência entre as CPAs das
IES da mesma mantenedora.

Realização do I Encontro das CPAs
da Rede SOEBRAS, visando a troca
de experiência entre as CPAs das
IES da mesma mantenedora.

Participação de membros da CPA
em todas as reuniões de NDE, NAE
e NFE, eventos, programa de
desenvolvimento docente e de
coordenadores de curso para
enfatizar
a
importância
da
autoavaliação
institucional
e
apresentar algum dado novo à
comunidade acadêmica.

Houve
ações
isoladas
de
metaavaliação que indicou a
necessidade de readequação dos
instrumentos
de
Avaliação
aplicados aos Docentes e técnicosadministrativos.
Questionários
de
avaliação
aplicados aos Docente e técnicosadministrativos foram atualizados.

Introduzir o tema “Avaliação” em
todos os eventos da Faculdade.

Realização
da
Metaavaliação
(processo
contínuo)
após
a
próxima
Autoavaliação
institucional para saneamento das
deficiências da CPA e do processo
avaliativo.
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Encontro
do
Programa
de
Capacitação Docente e de Gestores
de Curso tratou, entre outros, do
tema “Avaliação”.

das deficiências da CPA e do
processo avaliativo.
Reformulação do questionário
CPA e da Avaliação interna
Cursos e, também, da seleção
amostra dos representantes
corpo docente, discentes
funcionários, para feedback.

da
de
da
do
e

Elaboração de nova proposta de
questionário de autoavaliação de
cursos.
Encontro
do
Programa
de
Capacitação Docente e de Gestores
de Curso tratou, entre outros, do
tema “Avaliação”.

Criação do NAQUE - Núcleo de
Avaliação,
Qualidade
e
Estratégica. Será implantado e
implementado em todas as IES do
Grupo.

9 - POLÍTICAS DE
ATENDIMENTO
AOS
DISCENTES

Formulação/aprovação da Política
de Atendimento aos Egressos.
Foi criado e aplicado um formulário
direcionado aos concluintes dos
diversos cursos, como forma de
conseguir
informações
importantes sobre os futuros
egressos, como impressões sobre a
sua formação e área de interesse
em educação continuada.
O Serviço de Atendimento ao
Estudante foi unificado com o
atendimento da Secretaria, para

Implantação do NAEX (Núcleo de
Atendimento ao ex-aluno) com
criação de Calendário de Eventos
para o ex-aluno.
Reestruturação do atendimento
pedagógico com a implantação do
NAPS (Núcleo de Atendimento
Psicopedagógico).
Implantação efetiva do sistema
de matrícula online.
Criação da Empresa Júnior.

Formulação/aprovação da Política
de Atendimento aos Egressos.
Foi criado e aplicado um formulário
direcionado aos concluintes dos
diversos cursos, como forma de
conseguir
informações
importantes sobre os futuros
egressos, como impressões sobre a
sua formação e área de interesse
em educação continuada.
O Serviço de Atendimento ao
Estudante foi unificado com o
atendimento da Secretaria, para

Reformulação do questionário da
CPA - conforme novo instrumento
do MEC - e da Avaliação interna de
Cursos e, também, da seleção da
amostra dos representantes do
corpo
docente,
discentes
e
funcionários, para feedback.
Aperfeiçoamento do NAQUE Núcleo de Avaliação, Qualidade e
Estratégica.

Implementação do NAEX (Núcleo
de Atendimento ao ex-aluno) com
criação de Calendário de Eventos
para o ex-aluno.
Reestruturação do atendimento
pedagógico com a implantação do
NAPS (Núcleo de Atendimento
Psicopedagógico).
Implantação efetiva do sistema de
matrícula online.
Criação da Empresa Júnior.
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otimização do atendimento ao
estudante, que agora acontece em
um só lugar.
O
sistema
acadêmico
foi
reorganizado de modo que alguns
documentos dos estudantes (como
declarações e históricos) sejam
emitidos de imediato, diminuindo
espera por prazos.
Criação de um link no site da IES
para cadastro e acompanhamento
do crescimento profissional do exaluno, entre outros.

10- SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

Manutenção da Atividade Anual Jogos Universitários Internos.
Criação dos Centros Acadêmicos
com representantes de todos os
cursos, com o objetivo da
implementação
da
gestão
participativa.
Institucionalização dos Núcleos
NDE, NAE e NFE como forma de
aperfeiçoamento contínuo.

otimização do atendimento ao
estudante, que agora acontece em
um só lugar.
O
sistema
acadêmico
foi
reorganizado de modo que alguns
documentos dos estudantes (como
declarações e históricos) sejam
emitidos de imediato, diminuindo
espera por prazos.
Criação de um link no site da IES
para cadastro e acompanhamento
do crescimento profissional do exaluno, entre outros.

O setor do FIES e PROUNI foi
reestruturado com ampliação do
espaço físico e funcionários para
melhor
atendimento
aos
estudantes - Setor Gestão de
Benefícios.

O setor do FIES e PROUNI foi
reestruturado com ampliação do
espaço físico e funcionários para
melhor
atendimento
aos
estudantes - Setor Gestão de
Benefícios.

Foram realizados os II Jogos
Universitários
Internos
e
implementado
um
melhor
acolhimento aos calouros.

Foram realizados os II Jogos
Universitários
Internos
e
implementado
um
melhor
acolhimento aos calouros.

Implementação
de
um
planejamento estratégico para
nortear as ações financeiras da
IES.
Reestruturação dos processos da
Diretoria
Administrativa
em
relação ao controle dos custos,
setor
de
compras,
controle

Continuidade no Planejamento
Estratégico financeiro.
Aumento
significativo
do
montante financeiro – inclusive
com participação no grupo
garantidor – para contração de
bolsas FIES e democratização do
Ensino superior.

Implementação
de
um
planejamento estratégico para
nortear as ações financeiras da
IES.
Reestruturação dos processos da
Diretoria
Administrativa
em
relação ao controle dos custos,
setor
de
compras,
controle

Manutenção da Atividade Anual Jogos Universitários Internos.
Criação dos Centros Acadêmicos
com representantes de todos os
cursos, com o objetivo da
implementação
da
gestão
participativa.
Institucionalização dos Núcleos
NDE, NAE e NFE como forma de
aperfeiçoamento contínuo.

Continuidade no Planejamento
Estratégico financeiro.
Aumento significativo do montante
financeiro
–
inclusive
com
participação no grupo garantidor –
para contração de bolsas FIES e
democratização
do
Ensino
superior.
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orçamentário
pagamento.

e

folha

de

Foram
feitos
investimentos
significativos em relação
a
manutenção e ampliação Predial,
compra de equipamentos para
laboratórios e construção de um
Hospital Modelo da área integrada
da saúde: Hospital das Clínicas.
Aquisição de novas IES na região e
em
outros
Estados
para
fortalecimento da rede do Grupo.

Modernização da gama de cursos
superiores a serem oferecidas
pela IES, com o objetivo de
atendimento às novas demandas
da sociedade e do mercado.
Estruturação
de
novas
modalidades de ensino - cursos
técnicos / Pronatec - como forma
de diversificação de produtos
para a sociedade e fidelização
para o ingresso nas IES.

orçamentário
pagamento.

e

folha

de

Foram
feitos
investimentos
significativos em relação
a
manutenção e ampliação Predial,
compra de equipamentos para
laboratórios e construção de um
Hospital Modelo da área integrada
da saúde: Hospital das Clínicas.
Aquisição de novas IES na região e
em
outros
Estados
para
fortalecimento da rede do Grupo.

Modernização da gama de cursos
superiores a serem oferecidas pela
IES,
com
o
objetivo
de
atendimento às novas demandas
da sociedade e do mercado.
Estruturação
de
novas
modalidades de ensino - cursos
técnicos / Pronatec - como forma
de diversificação de produtos para
a sociedade e fidelização para o
ingresso nas IES.

Continuidade no Programa de
parcerias ou aquisições com
outras IES.

Continuidade no Programa de
parcerias ou aquisições com outras
IES.

Reengenharia nos processos em
todos os setores das IES, com o
objetivo estratégico de redução
das
não-conformidades
e
elevação do nível de satisfação do
corpo discente e colaboradores.

Reengenharia nos processos em
todos os setores das IES, com o
objetivo estratégico de redução
das não-conformidades e elevação
do nível de satisfação do corpo
discente e colaboradores.

SÍNTESE HISTÓRICA DOS RESULTADOS DOS PROCESSOS AVALIATIVOS INTERNOS E EXTERNOS
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DIMENSÕES SINAES

AÇÕES PROPOSTAS PARA 2015

AÇÕES REALIZADAS EM 2015

AÇÕES PROPOSTAS PARA 2016

AÇÕES REALIZADAS EM 2016

1 - A MISSÃO E O PDI

Manter e fortalecer a divulgação da
missão e PDI, através do site
Institucional.

Foram desenvolvidas ações de
divulgação da missão e PDI,
através da afixação de banners
em
locais
estratégicos
e
disponibilidade
do
PDI
no
"Espaço
Legal"
criado
na
Biblioteca.

Manter e fortalecer a divulgação da
missão e PDI, através do site
Institucional,
e
Calendário
Acadêmico.

Foram mantidas as proposta de
divulgação a Missão e PDI, através
do Portal da instituição e
calendário acadêmico.

EIXO 2

Encaminhar
para
todos
os
acadêmicos,
funcionários
e
Professores uma release – de
forma
sistemática
com
periodicidade mensal – sobre
aspectos importantes do PDI. O
instrumento de comunicação a ser
utilizado será o Informativo
interno A SEMANA.
Criar o espaço na Biblioteca: Sua
Instituição em destaque (com
todos
os
documentos
Institucionais: relatórios CPA,
Manuais
do
corpo
Docente/Discente/Funcionários,
PPC dos Cursos e PDI da IES).
Utilizar textos integrantes do PDI
para discussão na Disciplina
Leitura e Interpretação de Textos /
Português.
Fortalecimento
dos
Núcleos:
NDE/Núcleo
Docente
Estruturante;
NAE/Núcleo
Acadêmico
Estruturante
e
NFE/Núcleo
Funcionário
Estruturante com o objetivo também - de discussão sobre os
documentos da IES.

O Informativo INFORME está
sendo o meio que - junto com o
nosso site - divulga para todos os
acadêmicos as ações relativas ao
PDI.
O Informativo INFORME está
sendo o meio que - junto com o
nosso site - divulga para todos os
acadêmicos as ações relativas ao
PDI.
O NDE, NAE e NFE já é uma
realidade na IES. Realizamos
várias reuniões para discussão
sobre os documentos da IES

Foi entregue para todos os
acadêmicos
o
Calendário
Acadêmico - com o Planejamento
de todas as atividades mensais - e
impresso a Missão da IES.

Encaminhar
para
todos
os
acadêmicos,
funcionários
e
Professores uma release – de
forma
sistemática
com
periodicidade mensal – sobre
aspectos importantes do PDI. O
instrumento de comunicação a ser
utilizado será o Informativo
interno INFORME.
Reestruturar
o
espaço
na
Biblioteca: Sua Instituição em
destaque
(com
todos
os
documentos
Institucionais:
relatórios CPA, Manuais do corpo
Docente/Discente/Funcionários,
PPC dos Cursos e PDI da IES).
Utilizar textos integrantes do PDI
para discussão na Disciplina
Leitura e Interpretação de Textos /
Português.
Instalar banners da Missão da IES
em vários pontos de acesso dos
acadêmicos.
Fortalecimento
dos
Núcleos:
NDE/Núcleo
Docente
Estruturante;
NAE/Núcleo
Acadêmico
Estruturante
e

Cartazes e banners da Missão da
IES foram instalados em todas as
salas de aulas, laboratórios e
espaços de grande fluxo de aluno.

Missão Institucional inserida nos
rodapés de provas.
Reestruturado o Espaço Legal na
Biblioteca com acesso direto aos
alunos de todos os documentos
institucionais
(relatórios
CPA,
Manuais
do
corpo
Docente/Discente/Funcionários,
PPC dos Cursos e PDI da IES).

Fortalecimento
dos
Núcleos:
NDE/Núcleo
Docente
Estruturante;
NAE/Núcleo
Acadêmico
Estruturante
e
NFE/Núcleo
Funcionário
Estruturante com o objetivo também - de discussão sobre os
documentos da IES.
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NFE/Núcleo
Funcionário
Estruturante com o objetivo também - de discussão sobre os
documentos da IES.
2 - A POLÍTICA PARA O
ENSINO, A PESQUISA E A
EXTENSÃO

EIXO 3

Revitalizar
política
de
benefícios/incentivos aos docentes
que publicam textos científicos em
revistas Qualis/Capes.

O Mestrado Profissional em
Ciências da Saúde em parceria
com a UNIMONTES está em
desenvolvimento.

Implantação
do
Mestrado
Profissional em Ciências da Saúde
em parceria com a UNIMONTES.

Foram
desenvolvidas
várias
capacitações para professores
orientadores do Núcleo de
Trabalho de Conclusão de Curso –
NTCC.

Fortalecimento do Programa de
capacitação
para
professores
orientadores
do
Núcleo
de
Trabalho de Conclusão de Curso –
NTCC.
Ampliação do PROCIÊNCIA.
Parceria com o governo municipal
em relação às atividades de
extensão
para
diversas
comunidades, abordando aspectos
da saúde, esporte e educação.
Implantação do NAQUE - Núcleo de
Avaliação
e
Qualidade
na
Educação, com o objetivo de
acompanhamento dos Calouros e
Acadêmicos
através
de
Nivelamento de conteúdos e
preparação para Verificação de
Aprendizagem no modelo ENADE.

Foram
desenvolvidas
várias
parcerias - destacando a parceria
SEBRAE - para potencialização
das atividades de Extensão.
O NAQUE foi institucionalizado e
representa o balizador de todas
as nossas ações para controle dos
indicadores de qualidade INEP:
CPC, IGC, ENADE etc.
Através
de
normativas
da
Diretoria Acadêmicas, todas as
Coordenações de Curso atuaram
no planejamento de atividades
extra-classe.

Implementar
a
política
de
incentivo ao Mestrado / Doutorado
nas áreas de carência.
Reestruturação do Programa de
capacitação
para
professores
orientadores
do
Núcleo
de
Trabalho de Conclusão de Curso –
NTCC.
Fortalecimento da parceria com o
SEBRAE em relação às atividades
de
extensão
para
diversas
comunidades, abordando aspectos
de Empreendedorismo e Negócios
de Impacto Social.
Consolidação do NAQUE - Núcleo
de
Avaliação e Qualidade na
Educação, com o objetivo de
acompanhamento dos Calouros e
Acadêmicos
através
de
Nivelamento de conteúdos e
preparação para Verificação de
Aprendizagem no modelo ENADE.
Cumprimento pela Coordenação de
todos os Cursos de um programa
de atividade extra-classe (viagens
e visitas técnicas, jornadas,
seminários etc), objetivando a
contextualização e enriquecimento
dos conteúdos desenvolvidos.

Foram
desenvolvidas
várias
capacitações para professores
orientadores
do
Núcleo
de
Trabalho de Conclusão de Curso –
NTCC.
Fortalecimento da parceria com o
SEBRAE em relação às atividades
de
extensão
para
diversas
comunidades, abordando aspectos
de Empreendedorismo e Negócios
de Impacto Social.
Reestruturação do Naque Regional
em parceria com o Naque Nacional
com
o
objetivo
de
acompanhamento dos Calouros e
Acadêmicos
através
de
Nivelamento de conteúdos e
preparação para Verificação de
Aprendizagem no modelo ENADE.
Apresentação, por parte dos
coordenadores de programa de
atividade extra-classe (viagens e
visitas
técnicas,
jornadas,
seminários etc), objetivando a
contextualização e enriquecimento
dos conteúdos desenvolvidos.
Fortalecimento do PDD – Programa
de Desenvolvimento Docente com
vistas à temática em metodologias
ativas, com impacto - também - no
sistema de avaliação.
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Apresentação pela Coordenação de
todos os Cursos de um programa
de atividade extra-classe (viagens
e visitas técnicas, jornadas,
seminários etc), objetivando a
contextualização e enriquecimento
dos conteúdos desenvolvidos.

Planejar e aplicar um Programa de
treinamento
de
todos
os
Professores
da
IES
em
metodologias ativas, com impacto
- também - no sistema de avalição.
Criação e aplicação de um Projeto
Integrador
de
competências,
objetivando-se
o
empreendedorismo, a inovação e a
contextualização
dos
conhecimentos interdisciplinares
adquiridos pelos Acadêmicos.

Foram
desenvolvidas
ações
durante todo o ano com vistas ao
Fortalecimento do tripé Ensino /
Pesquisa e Extensão, através de
Eventos de mobilização de toda a
comunidade acadêmica.
Foi estruturado o CEI - Centro de
Empreendedorismo e Inovação
com seleção de Projetos a serem
incubados.

Fortalecimento do tripé Ensino /
Pesquisa e Extensão, através de
Eventos de mobilização de toda a
comunidade acadêmica.

3 - RESPONSABILIDADE
SOCIAL DA IES

EIXO 2

Otimizar a política institucional de
marketing e comunicação, através
de uma melhor divulgação no site
da FUNORTE/ICS, em salas de
aula, nos murais e informativos
internos.

A Gerência de Comunicação e
MKT
da
IES
teve
uma
reestruturação significativa em
relação à RH e Plano de Ação, que
potencializou
as
ações
de
comunicação.

Ampliar os eventos de atendimento
à comunidade carente, através da
potencialização
de
atividades
complementares
e
interdisciplinares dos diversos
cursos da IES.

A Ação Saúde - em parceria com
diversas Escolas e Instituições da
cidade e região - significou um
Evento de grande impacto na
comunidade.

Participar ativamente nos eventos
sociais de apoio as comunidades

Novos
parceiros
foram
sensibilizados para a busca de
oportunidades de estágios e

Otimizar a parceria com o SEBRAE
no desenvolvimento de Projetos de
Empreendedorismo e Negócios de
Impacto Social.
Ampliar os eventos de atendimento
à comunidade carente, através da
potencialização
de
atividades
complementares
e
interdisciplinares dos diversos
cursos da IES.
Participar ativamente nos eventos
sociais de apoio as comunidades
carentes – como parceiros –
promovidos
por
outras

Fortalecimento da parceria com o
SEBRAE no desenvolvimento de
Projetos de Empreendedorismo e
Negócios de Impacto Social.

Realização de vários os eventos de
atendimento
à
comunidade
carente, através da potencialização
de atividades complementares e
interdisciplinares dos diversos
cursos da IES, na cidade de Montes
Claros e circunvizinhas.
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carentes – como parceiros –
promovidos
por
outras
Instituições: Exércitos, Polícia
Militar, Prefeituras, FIEMG, ACI
etc.

empregos para os acadêmicos da
IES.

Através
da
Assessoria
de
Comunicação,
buscar
novas
parcerias
e
convênios
para
estágios e empregos para os
acadêmicos da IES.

Através
da
Assessoria
de
Comunicação,
buscar
novas
parcerias
e
convênios
para
estágios e empregos para os
acadêmicos da IES.

4 - A COMUNICAÇÃO
COM A SOCIEDADE

Instituições: Exércitos, Polícia
Militar, Prefeituras, FIEMG, ACI
etc.

Planejar a creche FUNORTINHA
para atendimento à comunidade
interna
e
externa
carente,
facilitando a realização da jornada
de
trabalho
das
famílias
envolvidas.

Reestruturação da Ouvidoria da
IES implementando as Urnas
físicas e criação das Urnas digitais.
– Modernização da Ouvidoria.

Foram disponibilizadas em locais
estratégicos - ex: Biblioteca,
Secretaria, Recepção - Urnas para
feedback dos alunos.

Reestruturação da Ouvidoria da
IES implementando as Urnas
físicas e criação das Urnas digitais.
– Modernização da Ouvidoria.

Sistematizar a publicação semanal
de
notícias
enviadas
pelos
Coordenadores dos Cursos - no
site, no Jornal interno e no Jornal
externo O Norte.

O Jornal interno - INFORME - e o
Site atuaram com publicações
diversas
de
interesse
da
comunidade acadêmica.

Sistematizar a publicação semanal
de
notícias
enviadas
pelos
Coordenadores dos Cursos - no
site, no Jornal interno INFORME e
no Jornal externo O Norte.

Sinergia entre a equipe de MKT e os
demais setores da IES, com o

Foi
contratado
mais
colaboradores para potencializar

Sinergia entre a equipe de MKT e os
demais setores da IES, com o

Manutenção de parcerias nos
eventos sociais de apoio as
comunidades carentes – como
parceiros – promovidos por outras
Instituições: Exércitos, Polícia
Militar, Prefeituras, FIEMG, ACI
etc.
Manutenção
de
parcerias
e
convênios
para
estágios
e
empregos para os acadêmicos da
IES.

Expansão do Projeto Pura Vida
envolvendo
os
cursos
de
graduação.

Sistema
de
Ouvidoria
reestruturada com local e ouvidora
responsável pelo acolhimento das
demandas. Elaboração de relatório
de 2016 com as principais
demandas do serviço.
Participação de coordenadores e
professores na publicação de
notícias referente aos cursos no
Portal e página do Facebook.
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EIXO 3

objetivo
de
melhorar
a
comunicação interna e externa –
divisão de funções.

o trabalho da equipe de MKT com atuação em todos os Cursos.

objetivo
de
melhorar
a
comunicação interna e externa –
divisão de funções.

Reestruturação
dos
diversos
setores da IES - nos aspectos
qualitativos e quantitativos (SAE,
Secretaria e Gestão de benefícios,
Departamento
Pessoal)
para
melhor atendimento das demandas
dos acadêmicos, funcionários,
Professores e sociedade em geral.

Foram

Reestruturação
dos
diversos
setores da IES - nos aspectos
qualitativos
e
quantitativos
(Secretaria, Gestão de benefícios,
Departamento Pessoal, NOPP)
para melhor atendimento das
demandas
dos
acadêmicos,
funcionários,
Professores
e
sociedade em geral.

contratados

mais

colaboradores para potencializar
o trabalho da equipe de MKT com atuação em todos os Cursos.

Transformação do SAE na Central
de Atendimentos - nova estrutura e
nova gestão. Dinamização no
processo de matrículas.

Contratação de estagiários da
Assessoria
de
Comunicação
presente todos os dias na unidade
para
facilitar o
contato
e
publicação
dos
eventos
da
instituição.
Reestruturação
dos
diversos
setores da IES - nos aspectos
qualitativos
e
quantitativos
(Secretaria, Gestão de benefícios,
Departamento Pessoal, NOPP)
para melhor atendimento das
demandas
dos
acadêmicos,
funcionários,
Professores
e
sociedade em geral.
Central de Atendimentos - nova
estrutura
e
nova
gestão.
Dinamização no processo de
matrículas, consultores por curso
com atendimento personalizado ao
aluno através de contato pessoal,
telefônico e/ou e-mail.

Informações semanais ao NAENúcleo Acadêmico Estruturante
através do e-mail Funorte Informa
sobre eventos da instituição e
outros relacionados aos cursos da
unidade.
Criação de grupos de WhatsApp
com NAE e Direção Administrativa
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otimizando o contato entre os
pares.
5 - POLÍTICAS DE
PESSOAL, DE CARREIRA
DO CORPO DOCENTE E
CORPO
TÉCNICOADMINISTRATIVO

Continuidade nas atividades de
reestruturação, implementação e
divulgação dos Planos de Cargos e
Salários Docente e Técnicoadministrativos.

Continuidade nas atividades de
reestruturação, implementação e
divulgação dos Planos de Cargos
e Salários Docente e Técnicoadministrativos.

Continuidade nas atividades de
reestruturação, implementação e
divulgação dos Planos de Cargos e
Salários Docente e Técnicoadministrativos.

Continuidade dos Programas de
Desenvolvimento
Docente,
Coordenadores e de Gestores de
IES.

Foram realizados - conforme
calendário planejado - vários
Programas de Desenvolvimento
Docente, Coordenadores e de
Gestores de IES.

Continuidade dos Programas de
Desenvolvimento
Docente,
Coordenadores e de Gestores de
IES.

Consolidação do novo formato do
Departamento
de
Recursos
Humanos - em sinergia com o CSC
Centro
de
Serviços
Compartilhados.

EIXO 4

Implementação
Políticas de RH.

das

Novas

Avaliação sistemática da folha de
pagamento para adaptações ao
PCS.
Implantação da ferramenta
avaliação de desempenho
funcionários para atendimento
solicitações de vagas internas
IES.

de
de
as
na

Atuação do novo formato do
Departamento
de
Recursos
Humanos - em sinergia com o CSC
Centro
de
Serviços
Compartilhados.
Implementação
Políticas de RH.

das

Novas

Foi aplicado de forma sistemática
a ferramenta de avaliação de
desempenho de funcionários para
atendimento as solicitações de
vagas internas na IES.

Consolidação do novo formato do
Departamento
de
Recursos
Humanos - em sinergia com o CSC
Centro
de
Serviços
Compartilhados.
Implementação
Políticas de RH.

das

Novas

Avaliação sistemática da folha de
pagamento para adaptações ao
PCS.
Implantação da ferramenta
avaliação de desempenho
funcionários para atendimento
solicitações de vagas internas
IES.

de
de
as
na

Continuidade nas atividades de
reestruturação, implementação e
divulgação dos Planos de Cargos e
Salários Docente e Técnicoadministrativos.

Continuidade dos Programas de
Desenvolvimento
Docente,
Coordenadores e de Gestores de
IES.
Consolidação do novo formato do
Departamento
de
Recursos
Humanos - em sinergia com o CSC
Centro
de
Serviços
Compartilhados.
Realização
de
Encontros
e
Treinamentos
com
setores
específicos da unidade.
Avaliação sistemática da folha de
pagamento para adaptações ao
PCS.
Implantação da ferramenta
avaliação de desempenho
funcionários para atendimento
solicitações de vagas internas
IES.

de
de
as
na

Implantação do NFE – Núcleo de
Funcionários Estruturante com
apoio nas Políticas de Gestão.
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6 - ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO
DA
INSTITUIÇÃO

Tornar obrigatória a discussão do
Manual do Acadêmico para todos
os calouros no início do período.
Disponibilizá-lo também no Site da
IES.
Plano de ação para atendimento às
reivindicações apresentadas nos
questionários da CPA e Avaliação
Interna de Cursos – discussão das
prioridades.

EIXO 4

O
Manual do Acadêmico foi
disponibilizado no Site da IES.
Foi apresentado para a Direçao da
IES o Plano de ação para
atendimento às reivindicações
apresentadas nos questionários
da CPA e Avaliação Interna de
Cursos
–
discussão
das
prioridades.

Fortalecimento do Núcleo de
Acadêmicos Estruturantes – NAE –
para acompanhamento sistemático
do
relatório
PCS
(Problemas/Causas/Soluções).

O
Núcleo
Acadêmico
Estruturante – NAE – foi
solicitado
para
entrega
e
acompanhamento sistemático do
relatório
PCS
(Problemas/Causas/Soluções).

Criação do Manual do Funcionário
com
todas
as
informações
necessárias ao bom desempenho
de sua função e - também - direitos
x deveres.

Foi
criado
o
Manual
do
Funcionário
com
todas
as
informações necessárias ao bom
desempenho de sua função e também - direitos x deveres.

Aquisição sistemática de novos
equipamentos em função do
aumento de turmas na IES.

O Planejamento Financeiro - em
relação a aquisição sistemática de
novos equipamentos em função
do aumento de turmas na IES - foi
cumprido.

Discutir / Interpretar o Manual do
Acadêmico para todos os calouros
no início do período. Disponibilizálo também no Site da IES.
Plano de ação para atendimento às
reivindicações apresentadas nos
questionários da CPA e Avaliação
Interna de Cursos – discussão das
prioridades.
Fortalecimento
do
Núcleo
Acadêmico Estruturante – NAE –e
Núcleo Funcionários Estruturantes
- NFE - para acompanhamento
sistemático dos resultados da CPA
e
dos
relatórios
PCS
(Problemas/Causas/Soluções).
Aplicação
do
Manual
do
Funcionário
com
todas
as
informações necessárias ao bom
desempenho de sua função e também - direitos x deveres.
Aquisição sistemática de novos
equipamentos com avanços na
infraestrutura em função do
aumento de turmas na IES.

Aula inaugural no início do
semestre com apresentação do
Manual do Acadêmico para todos
os calouros no início do período.
Disponível no Site
Foi apresentado para a Direção da
IES o Plano de ação para
atendimento às reivindicações
apresentadas nos questionários da
CPA e Avaliação Interna de Cursos
– discussão das prioridades., ao
NAE e NDE.

Fortalecimento
do
Núcleo
Acadêmico Estruturante – NAE –e
Núcleo Funcionários Estruturantes
- NFE - para acompanhamento
sistemático dos resultados da CPA
e
dos
relatórios
PCS
(Problemas/Causas/Soluções).
Encontros
sistemáticos
das
Diretorias
da
IEs
com
as
Coordenações de Cursos, pessoal
Administrativos e NAE's para
feedback sobre a gestão da IES.

Encontros
sistemáticos
das
Diretorias
da
IEs
com
as
Coordenações de Cursos, pessoal
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Administrativos e NAE's para
feedback sobre a gestão da IES.

7 - INFRAESTRUTURA
FÍSICA

Implantação de internet de fibra
óptica em todas as Unidades.

A internet de fibra óptica é
realidade em toda a IES.

Implantação de internet de fibra
óptica em todos os setores da IES.

A internet de fibra óptica
realidade em toda a IES.

Reforma de todo o Campus em
relação à pintura, iluminação,
segurança e circulação.

O Planejamento de todo o
Campus em relação à pintura,
iluminação,
segurança
e
circulação foi cumprido.

Manutenção de todo o Campus em
relação à pintura, iluminação,
segurança e circulação.

Manutenção de todo o Campus em
relação à pintura, iluminação,
circulação e adequação parcial aos
Portadores
de
Necessidades
Especiais – Locomoção.

Finalização da instalação em todas
as salas e laboratórios de ar
condicionados.

EIXO 5

Troca de todas as carteiras
universitárias comuns por carteiras
acolchoadas ou ergonômicas.
Elaboração,
aprovação
e
implementação de projetos para
ampliação de salas de aulas.
Construção de novos laboratórios
para atendimento de Autorização
de novos Cursos: Engenharia
Elétrica, Mecânica, da Produção.
Ampliação do Estacionamento do
Campus JK e Amazonas.
Construção de uma nova cantina
no Campus JK.

Foram climatizados todas as salas
e
laboratórios
com
ar
condicionado.
Foram trocadas todas as carteiras
universitárias
comuns
por
carteiras
acolchoadas
ou
ergonômicas.
Foram construídas novas salas de
aulas para atendimento a novas
demandas e remanejamento de
turmas.
Foram
montados
novos
laboratórios para atendimento de
Autorização de novos Cursos:
Engenharia Elétrica, Mecânica, da
Produção.
Foi executado novo projeto do
Estacionamento do Campus JK e
Amazonas.

Implementação do Programa de
manutenção de ar condicionados.
em todas as salas e laboratórios.
Implementação do Programa de
manutenção de todas as carteiras
universitárias - acolchoadas ou
ergonômicas.
Elaboração,
aprovação
e
implementação de projetos para
ampliação de salas de aulas projeção PDI e crescimento dos
cursos.
Construção de novos laboratórios
para atendimento da ampliação
dos Cursos: Engenharia Elétrica, de
Alimentos, Biomédica, Medicina
Veterinária,
Farmácia
e
Comunicação e Jornalismo.

é

Troca
parcial
das
carteiras
Universitárias por cadeiras acolchoadas ou ergonômicas.
Reestruturação de nova área de
convivência – Espaço Verde.
Criação de Sala de Professor em
Tempo Integral, climatizada e
informatizada
Reestruturação
de
toda
a
iluminação e segurança das IES utilização de Sistema de Câmeras e
catracas com leitor digital.
Compras de novos equipamentos e
máquinas para complementação
dos laboratórios já existentes e
montagem de novos Labs.
Reestruturação do Estacionamento
externo.
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A cantina no Campus JK foi
reestruturada
para
melhor
atendimento às demandas.

Conclusão
das
obras
do
Estacionamento do Campus JK e
Amazonas.
Construção
do
Espaço
Gastronômico e Entretenimento do
Campus Jk.

8 - PLANEJAMENTO E
AVALIAÇÃO

Realização do II Encontro das CPAs
da Rede SOEBRAS, visando a troca
de experiência entre as CPAs das
IES da mesma mantenedora.
Introduzir o tema “Avaliação” em
todos os eventos da Faculdade.

EIXO 1

Participação de membros da CPA
em todas as reuniões de NDE, NAE
e NFE, eventos, programa de
desenvolvimento docente e de
coordenadores de curso para
enfatizar
a
importância
da
autoavaliação
institucional
e
apresentar algum dado novo à
comunidade acadêmica.
Realização
da
Metaavaliação
(processo
contínuo)
após
a
próxima
Autoavaliação
institucional para saneamento das
deficiências da CPA e do processo
avaliativo.

Foram realizadas reuniões das
CPAs da Rede SOEBRAS, visando
a troca de experiência entre as
CPAs das IES da mesma
mantenedora.
Os membros da CPA participarão
em diversas reuniões do NDE,
NAE e NFE, eventos, programa de
desenvolvimento docente e de
coordenadores de curso para
enfatizar a importância da
autoavaliação institucional e
apresentar algum dado novo à
comunidade acadêmica.
A CPA foi fortalecida através de
nova composição dos membros
participantes e análises dos
resultados. Nova forma de
obtenção dos relatórios no
Sistema Virtual foi aplicada.
O questionário aplicado pela CPA
- conforme novo instrumento do
MEC - e a nova Avaliação interna

Realização do III Encontro das
CPAs da Rede SOEBRAS, visando a
troca de experiência entre as CPAs
para reestruturação qualitativa.
Introduzir o tema importância da
“Avaliação” Interna e Externa em
todos os eventos da Faculdade - em
sinergia com a CPA e NAQUE.
Participação de membros da CPA
em todas as reuniões de NDE, NAE
e NFE, eventos, programa de
desenvolvimento docente e de
coordenadores de curso para
enfatizar
a
importância
da
autoavaliação
institucional
e
apresentar algum dado novo à
comunidade acadêmica.
Realização
da
Metaavaliação
(processo
contínuo)
após
a
próxima
Autoavaliação
institucional para saneamento das
deficiências da CPA e do processo
avaliativo.

Foram realizadas reuniões das
CPAs da Rede SOEBRAS, visando a
troca de experiência entre as CPAs
das IES da mesma mantenedora.
Edital de seleção para alunos,
professores e funcionários para
composição da CPA 2016/2018
Participação efetiva de membros
da CPA em todas as reuniões de
NDE, NAE e NFE, eventos,
programa de desenvolvimento
docente e de coordenadores de
curso para enfatizar a importância
da autoavaliação institucional e
apresentar algum dado novo à
comunidade acadêmica.
Consolidação do NAQUE - Núcleo
de
Avaliação,
Qualidade
e
Estratégica.
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Reformulação do questionário da
CPA - conforme novo instrumento
do MEC - e da Avaliação interna de
Cursos e, também, da seleção da
amostra dos representantes do
corpo
docente,
discentes
e
funcionários, para feedback.
Aperfeiçoamento do NAQUE Núcleo de Avaliação, Qualidade e
Estratégica.

9 - POLÍTICAS DE
ATENDIMENTO
AOS
DISCENTES

EIXO 3

Implementação do NAEX (Núcleo
de Atendimento ao ex-aluno) com
criação de Calendário de Eventos
para o ex-aluno.
Reestruturação do atendimento
pedagógico com a implantação do
NAPS (Núcleo de Atendimento
Psicopedagógico).
Implantação efetiva do sistema de
matrícula online.
Criação da Empresa Júnior.
Manutenção da Atividade Anual Jogos Universitários Internos.
Criação dos Centros Acadêmicos
com representantes de todos os
cursos, com o objetivo da

de
Cursos
teve
melhor
participação dos representantes
do corpo docente, discentes e
funcionários,
melhorando
o
feedback.
O NAQUE - Núcleo de Avaliação,
Qualidade e Estratégica atuou de
forma
sistemática,
principalmente na preparação do
corpo docente e discente em
relação ao ENADE.

O atendimento pedagógico com a
implantação do NOPP (Núcleo de
Orientação Psicopedagógica) foi
potencializado,
através
da
contratação
de
novos
Profissionais.
Foram implementadas ações coordenada pelo Sistema de
Regulação da IES
- que
melhoraram
parcialmente
o
sistema de matrícula.
Foi criado o CEI - Centro de
Empreendedorismo e Inovação através da aprovação do projeto
Sebrae.
Várias
demandas
foram
apresentadas,
discutidas
e
concluídas, com o apoio do NAE.

Reuniões da CPA para seleção dos
representantes do corpo docente,
discentes, funcionários e sociedade
civil , para representatividade da
comissão.
Consolidação do NAQUE - Núcleo
de
Avaliação,
Qualidade
e
Estratégica.

Implementação do NAEX (Núcleo
de Atendimento ao ex-aluno) com
criação de Calendário de Eventos
para o ex-aluno.
Reestruturação do atendimento
pedagógico com a implantação do
NAPS (Núcleo de Atendimento
Psicopedagógico).
Implantação efetiva do sistema de
matrícula online.

Reestruturação do espaço físico do
NOPP e agendamento on-line para
os
alunos,
funcionários
e
professores.
Implantação efetiva do sistema de
matrícula online.
Encontros
sistemáticos
dos
Núcleos NDE, NAE e NFE como
forma
de
aperfeiçoamento
contínuo.

Criação da Empresa Júnior.
Manutenção da Atividade Anual Jogos Universitários Internos.

Várias
demandas
foram
apresentadas,
discutidas
e
concluídas, com o apoio do NAE

Criação dos Centros Acadêmicos
com representantes de todos os
cursos, com o objetivo da
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implementação
participativa.

da

gestão

implementação
participativa.

Institucionalização dos Núcleos
NDE, NAE e NFE como forma de
aperfeiçoamento contínuo.
10- SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

Continuidade no Planejamento
Estratégico financeiro.
Aumento significativo do montante
financeiro
–
inclusive
com
participação no grupo garantidor –
para contração de bolsas FIES e
democratização
do
Ensino
superior.

EIXO 4

Modernização da gama de cursos
superiores a serem oferecidas pela
IES,
com
o
objetivo
de
atendimento às novas demandas
da sociedade e do mercado.
Estruturação
de
novas
modalidades de ensino - cursos
técnicos / Pronatec - como forma
de diversificação de produtos para
a sociedade e fidelização para o
ingresso nas IES.
Continuidade no Programa de
parcerias ou aquisições com outras
IES.
Reengenharia nos processos, em
todos os setores das IES, com o

da

gestão

Institucionalização dos Núcleos
NDE, NAE e NFE como forma de
aperfeiçoamento contínuo.
Foi aplicado o Planejamento
Estratégico financeiro, atendendo
quase a totalidade das demandas
necessárias ao crescimento da
IES.
Atendimento aos acadêmicos com
o FIES de acordo com as cotas e
Política do Governo e ampliação
do Programa Tudo pela Educação
- para os alunos com dificuldades
financeiras.
Com o objetivo de atendimento às
novas demandas da sociedade e
do mercado, foi inicializado os
Cursos de Engenharia Mecânica e
Elétrica.
Encerramento
das
novas
modalidades de ensino - cursos
técnicos / Pronatec - como forma
de diversificação de produtos
para a sociedade e fidelização
para o ingresso nas IES.
Continuidade no Programa de
parcerias ou aquisições com
outras IES.

Continuidade no Planejamento
Estratégico financeiro.
Aumento significativo do montante
financeiro
–
inclusive
com
participação no grupo garantidor –
para contração de bolsas FIES e
democratização
do
Ensino
superior.
Modernização da gama de cursos
superiores a serem oferecidas pela
IES,
com
o
objetivo
de
atendimento às novas demandas
da sociedade e do mercado.
Estruturação
de
novas
modalidades de ensino - cursos
técnicos / Pronatec - como forma
de diversificação de produtos para
a sociedade e fidelização para o
ingresso nas IES.

Foi aplicado o Planejamento
Estratégico financeiro, atendendo
quase a totalidade das demandas
necessárias ao crescimento da IES.

Atendimento aos acadêmicos com
o FIES de acordo com as cotas e
Política do Governo e ampliação do
Programa Tudo pela Educação para os alunos com dificuldades
financeiras.

Continuidade no Programa de
parcerias ou aquisições com outras
IES.
Foram
implementados
novas
formas de gestão, em diversos
setores da IES.

Continuidade no Programa de
parcerias ou aquisições com outras
IES.
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objetivo estratégico de redução de
custos e tempos.

SÍNTESE HISTÓRICA DOS RESULTADOS DOS PROCESSOS AVALIATIVOS INTERNOS E EXTERNOS
DIMENSÕES SINAES

AÇÕES PROPOSTAS PARA 2017

AÇÕES REALIZADAS EM 2017

AÇÕES PROPOSTAS PARA 2018

AÇÕES REALIZADAS EM 2018

1 - A MISSÃO E O PDI

Manter e fortalecer a divulgação da
missão e PDI, através do site
Institucional,
e
Calendário
Acadêmico.

Foram estabelecidas estratégicas
para manter e fortalecer a
divulgação da missão e PDI,
através do site Institucional,
comunicações
internas
e
Calendário Acadêmico.

Reestruturar as estratégicas de
2017 para fortalecer e impactar a
divulgação da missão e PDI,
através do site Institucional,
comunicações
internas
e
Calendário Acadêmico - em
parceria com o MKT, Assessoria de
Comunicação, Coordenadores de
Cursos e Setores ADM e Diretores
de IES.

Conclusão do PDI. Mudança da

EIXO 2

Encaminhar
para
todos
os
acadêmicos,
funcionários
e
Professores uma release – de
forma
sistemática
com
periodicidade mensal – sobre
aspectos importantes do PDI. O
instrumento de comunicação a ser
utilizado será o Informativo
interno INFORME e o e-mail
institucional
FUNORTE/
ICS
Informa.
Repor banners e cartazes da
Missão da IES em todas as
dependências da unidade.
Manter o Espaço Legal
na
Biblioteca:com
todos
os
documentos
Institucionais:
relatórios CPA, Manuais do corpo

Foram Encaminhados para todos
os acadêmicos, funcionários e
Professores uma release – de
forma
sistemática
com
periodicidade tromestral – sobre
aspectos importantes do PDI. O
instrumento de comunicação a
ser utilizado foi o Informativo
interno INFORME e o e-mail
institucional FASI Informa.

Missão da IES e ampla divulgação
nos diversos grupos de discentes,
docentes

e

administrativos.

Participação ativa do NDE, NDE e
NAE nos processos da CPA.

Foram Repostos banners e
cartazes da Missão da IES em
todas
as
dependências
da
unidade.
Foi potencializado o Espaço Legal
na Biblioteca: com todos os
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Docente/Discente/Funcionários,
PPC dos Cursos e PDI da IES,
atualizados.
Utilizar textos integrantes do PDI
para discussão na Disciplina
Leitura e Interpretação de Textos /
Português.
Fortalecimento
dos
Núcleos:
NDE/Núcleo
Docente
Estruturante;
NAE/Núcleo
Acadêmico
Estruturante
e
NFE/Núcleo
Funcionário
Estruturante com o objetivo também - de discussão sobre os
documentos da IES.
Inserir a Missão Institucional nos
documentos institucionais como
nota de rodapé

documentos
Institucionais:
relatórios CPA, Manuais do corpo
Docente/Discente/Funcionários,
PPC dos Cursos e PDI da IES,
atualizados.
Foram estabelecidas algumas
ações de discussão de textos
integrantes
do
PDI
para
discussão na Disciplina Leitura e
Interpretação de Textos /
Português.
Através de várias reuniões,
tivemos o fortalecimento dos
Núcleos: NDE/Núcleo Docente
Estruturante;
NAE/Núcleo
Acadêmico
Estruturante
e
NFE/Núcleo
Funcionário
Estruturante com o objetivo também - de discussão sobre os
documentos da IES.
Foi Inserido - de forma parcial - a
Missão
Institucional
nos
documentos institucionais como
nota de rodapé

2 - A POLÍTICA PARA O
ENSINO, A PESQUISA E A
EXTENSÃO

Implementar
a
política
de
incentivo ao Mestrado / Doutorado
nas áreas de carência.

Ainda em discussão a política de
incentivo
ao
Mestrado
/
Doutorado nas áreas de carência.

Fortalecer o PDP – Programa de
Desenvolvimento
de
Pesquisadores
e o Centro de
Pesquisa

Vários
encontros
foram
realizados para fortalecer o PDP –
Programa de Desenvolvimento de

Reestruturar as estratégias de
2017 para o fortalecimento do tripé
Ensino / Pesquisa e Extensão,
através de Eventos de mobilização
de toda a comunidade acadêmica com grande impacto na sociedade
e parceiros das instituições em
geral, comércio e indústria.

Através da conclusão do PDI, foi
fortalecido
o
tripé
Ensino/Pesquisa/Extensão,
através de atividades integradas.
Foi estabelecido que no PID - Plano
Individual de Trabalho, que todos
os Professores evidenciassem a
interação
do
Ensino/da
Pesquisa/da Extensão em suas
propostas.
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EIXO 3

Fortalecimento da parceria com o
SEBRAE em relação às atividades
de
extensão
para
diversas
comunidades, abordando aspectos
de Empreendedorismo e Negócios
de Impacto Social.
Consolidação do NAQUE - Núcleo
de
Avaliação e Qualidade na
Educação, com o objetivo de
acompanhamento dos Calouros e
Acadêmicos
através
de
Nivelamento de conteúdos e
preparação para Verificação de
Aprendizagem no modelo ENADE.
Cumprimento pela Coordenação de
todos os Cursos de um programa
de atividade extra-classe (viagens
e visitas técnicas, jornadas,
seminários etc), objetivando a
contextualização e enriquecimento
dos conteúdos desenvolvidos.
Fortalecer o PDD – Programa de
Desenvolvimento Docente.
Criação e aplicação de um Projeto
Integrador
de
competências,
objetivando-se
o
empreendedorismo, a inovação e a
contextualização
dos
conhecimentos interdisciplinares
adquiridos pelos Acadêmicos.
Fortalecimento do tripé Ensino /
Pesquisa e Extensão, através de

Pesquisadores
Pesquisa

e o Centro de

Foram
obtidas
grandes
conquistas na parceria com o
SEBRAE
e
Ecossistema
de
Inovação
em
relação
às
atividades de extensão para
diversas
comunidades,
abordando
aspectos
de
Empreendedorismo e Negócios de
Impacto Social.
A Consolidação do NAQUE Núcleo de Avaliação e Qualidade
na Educação foi alcançada, com o
objetivo de acompanhamento dos
Calouros e Acadêmicos através de
Nivelamento de conteúdos e
preparação para Verificação de
Aprendizagem no modelo ENADE.
Foi monitorado e atingido o
Cumprimento pela Coordenação
de todos os Cursos de um
programa de atividade extraclasse (viagens e visitas técnicas,
jornadas,
seminários
etc),
objetivando a contextualização e
enriquecimento dos conteúdos
desenvolvidos.
Muitos
encontros
foram
realizados para fortalecer o PDD –
Programa de Desenvolvimento
Docente.
O Núcleo de Empreendedorismo e
Inovação estruturou um Projeto
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Eventos de mobilização de toda a
comunidade acadêmica.
Implementar
um
controle
sistemático na elaboração - por
parte da Coordenação de Curso e
NDE - de um Programa de Aulas
Práticas,
Viagens
e
Visitas
Técnicas.

Integrador de competências,
objetivando-se
o
empreendedorismo, a inovação e
a
contextualização
dos
conhecimentos interdisciplinares
adquiridos pelos Acadêmicos.
Foi atingido o fortalecimento do
tripé Ensino / Pesquisa e
Extensão, através de Eventos de
mobilização
de
toda
a
comunidade acadêmica.
Foi implementado um controle
sistemático na elaboração - por
parte da Coordenação de Curso e
NDE - de um Programa de Aulas
Práticas, Viagens e Visitas
Técnicas.

3 - RESPONSABILIDADE
SOCIAL DA IES

EIXO 2

Otimizar a parceria com o SEBRAE
no desenvolvimento de Projetos de
Empreendedorismo e Negócios de
Impacto Social.

Foi concretizado a parceria com o
SEBRAE no desenvolvimento de
Projetos de Empreendedorismo e
Negócios de Impacto Social.

Ampliar os eventos de atendimento
à comunidade carente, através da
potencialização
de
atividades
complementares
e
interdisciplinares dos diversos
cursos da IES.

Foram estabelecidas ações para
ampliar
os
eventos
de
atendimento
à
comunidade
carente,
através
da
potencialização de atividades
complementares
e
interdisciplinares dos diversos
cursos da IES.

Participar ativamente nos eventos
sociais de apoio as comunidades
carentes – como parceiros –
promovidos
por
outras
Instituições: Exércitos, Polícia

Reestruturar as ações de 2017 no
estabelecimento de ações para
ampliar os eventos de atendimento
à comunidade carente, através da
potencialização
de
atividades
complementares
e
interdisciplinares dos diversos
cursos da IES. Implementação de
um grande programa de impacto
social.

Foi implementado - através da
proposta de cada Coordenação de
Curso

-

um

Plano

de

Ação

Multidisciplinar que contemplasse
a

interação

do

Curso

com

a

comunidade em geral, através de
projetos integradores de soluções
de problemas reais.

Através do MKT e Coordenações
de cursos foram estruturadas
ações eventos sociais de apoio as
comunidades carentes – como
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Militar, Prefeituras, FIEMG, ACI
etc.
Através
da
Assessoria
de
Comunicação,
buscar
novas
parcerias
e
convênios
para
estágios e empregos para os
acadêmicos da IES.
Planejar a creche FUNORTINHA
para atendimento à comunidade
interna
e
externa
carente,
facilitando a realização da jornada
de
trabalho
das
famílias
envolvidas.
Fortalecer o Programa Pura Vida e
implementar o programa de coleta
seletiva na IES
Manutenção da Ação Saúde em
parcerias
com
escolas
e
instituições da cidade e região

4 - A COMUNICAÇÃO
COM A SOCIEDADE

parceiros – promovidos por
outras Instituições: Exércitos,
Polícia
Militar,
Prefeituras,
FIEMG, ACI etc.
Através
da
Assessoria
de
Comunicação, buscamos novas
parcerias e convênios para
estágios e empregos para os
acadêmicos da IES.
Ainda em Planejamento a creche
FUNORTINHA para atendimento à
comunidade interna e externa
carente, facilitando a realização
da jornada de trabalho das
famílias envolvidas.
Várias ações foram realizadas
para fortalecer o Programa Pura
Vida e implementar o programa
de coleta seletiva na IES
Várias
parcerias
foram
estabelecidas e realizadas para a
manutenção da Ação Saúde em
parcerias
com
escolas
e
instituições da cidade e região

Fortalecimento do Sistema de
Ouvidoria com continuidade da
elaboração do relatório semestral e
demandas e retorno à comunidade
acadêmico.

Foi Fortalecido o Sistema de
Ouvidoria com continuidade da
elaboração do relatório semanais
e demandas e feedback à
comunidade acadêmica.

Sistematizar a publicação semanal
de
notícias
enviadas
pelos
Coordenadores dos Cursos - no
site, no Jornal interno INFORME e
no Jornal externo O Norte.

Algumas
publicações
foram
concretizadas para a divulgação
semanal de notícias enviadas
pelos Coordenadores dos Cursos no site, no Jornal interno

Reestruturar as ações de 2017
visando mudanças significativas
de comunicação entre os diversos
setores da IES - nos aspectos
qualitativos
e
quantitativos
(Secretaria, Gestão de benefícios,
Departamento Pessoal, NOPP)
para melhor atendimento das
demandas
dos
acadêmicos,

O departamento de MKT, através
de
diversos
meios
com
predominância das redes de
diversos grupos específicos da IES,
potencializou a comunicação com
acompanhamento sistemático de
feedback. Foram criados grupos
específicos de gestores de cursos
para atendimento on-line das
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EIXO 3

Sinergia entre a equipe de MKT e os
demais setores da IES, com o
objetivo
de
melhorar
a
comunicação interna e externa –
divisão de funções.
Reestruturação
dos
diversos
setores da IES - nos aspectos
qualitativos
e
quantitativos
(Secretaria, Gestão de benefícios,
Departamento Pessoal, NOPP)
para melhor atendimento das
demandas
dos
acadêmicos,
funcionários,
Professores
e
sociedade em geral.
Modernizar
a
Central
de
Atendimentos,
otimizando
o
atendimento virtual conforme
demanda do aluno. Dinamização
no processo de matrículas.
Sistematização do envio das
informações através do e-mail
FUNORTE Informa para divulgação
de eventos, notícias e outros com a
comunidade acadêmica interna e
externa.

Otimizar quadros de avisos com
notícias internas e externas
relacionadas ao cursos da IES.

INFORME e no Jornal externo O
Norte.
Ocorreu grande Sinergia entre a
equipe de MKT e os demais
setores da IES, com o objetivo de
melhorar a comunicação interna e
externa – divisão de funções.

funcionários,
Professores
sociedade em geral.

e

demandas dos acadêmicos - com
retorno com rapidez.

Grande mudanças ocorreram
para melhorias nos diversos
setores da IES - nos aspectos
qualitativos
e
quantitativos
(Secretaria, Gestão de benefícios,
Departamento Pessoal, NOPP)
para melhor atendimento das
demandas
dos
acadêmicos,
funcionários,
Professores
e
sociedade em geral.
Grandes avanços obtivemos na
Central
de
Atendimentos,
otimizando o atendimento virtual
conforme demanda do aluno.
Dinamização no processo de
matrículas.
Foram encaminhadas de forma
sistemática
o
envio
das
informações através do e-mail
FUNORTE
Informa
para
divulgação de eventos, notícias e
outros
com
a
comunidade
acadêmica interna e externa.

Os quadros de avisos foram
utilizados com grande frequência,
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Otimização
dos
grupos
WhatsApp NAE-Direção.

de

Estimular acesso por parte da
comunidade acadêmica ao Portal e
Página do Facebook.

com notícias internas e externas
relacionadas ao cursos da IES.
Os grupos de WhatsApp NAEDireção otimizou a comunicação e
o atendimento de demandas.
Foi estimulado o acesso por parte
da comunidade acadêmica ao
Portal e Página do Facebook.

5 - POLÍTICAS DE
PESSOAL, DE CARREIRA
DO CORPO DOCENTE E
CORPO
TÉCNICOADMINISTRATIVO

Continuidade nas atividades de
reestruturação, implementação e
divulgação dos Planos de Cargos e
Salários Docente e Técnicoadministrativos.
Continuidade dos Programas de
Desenvolvimento
Docente,
Coordenadores e de Gestores de
IES.
Consolidação do novo formato do
Departamento
de
Recursos
Humanos - em sinergia com o CSC
Centro
de
Serviços
Compartilhados.

EIXO 4

Avaliação sistemática da folha de
pagamento para adaptações ao
PCS.
Implantação da ferramenta
avaliação de desempenho
funcionários para atendimento
solicitações de vagas internas
IES.
Fortalecimento do NFE

de
de
as
na

As atividades de reestruturação,
implementação e divulgação dos
Planos de Cargos e Salários
Docente
e
Técnicoadministrativos
foram
estabelecidas.
Grandes
avanços
foram
alcançados
através
da
continuidade dos Programas de
Desenvolvimento
Docente,
Coordenadores e de Gestores de
IES.

Consolidar as atividades de
reestruturação, implementação e
divulgação dos Planos de Cargos e
Salários Docente e Técnicoadministrativos.

Foi reestruturado
o Plano de
Cargos e Salários com divulgação
para todos os atores envolvidos.
Foram
intensificados
os
treinamentos através de PDD Programa de Desenvolvimento
Docente, PDC - Programa de
Desenvolvimento
de
Coordenadores.

Melhorias foram alcançadas pela
nova pelo novo formato do
Departamento
de
Recursos
Humanos - em sinergia com o CSC
Centro
de
Serviços
Compartilhados.
Foi estabelecido a Avaliação
sistemática
da
folha
de
pagamento para adaptações ao
PCS.
Foram
obtidos
excelentes
feedbacks - por parte dos
acadêmicos - em função dos
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Promover cursos e oficinas de
aprimoramento profissional por
áreas.

alcances da ferramenta de
avaliação de desempenho de
funcionários para atendimento as
solicitações de vagas internas na
IES.
Algumas
ações
estabelecidas
para
fortalecimento do NFE

foram
o

Alguns cursos e oficinas de
aprimoramento profissional por
áreas, foram realizados.
6 - ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO
DA
INSTITUIÇÃO

EIXO 4

Discutir / Interpretar o Manual do
Acadêmico para todos os calouros
no início do período. Disponibilizálo também no Site da IES.

Para os calouros foi estabelecido
um
plano
de
ação
para
conhecimento de todos os setores
da IES .

Plano de ação para atendimento às
reivindicações apresentadas nos
questionários da CPA e Avaliação
Interna de Cursos – discussão das
prioridades.

Um
Plano
de
ação
para
atendimento às reivindicações
apresentadas nos questionários
da CPA e Avaliação Interna de
Cursos
–
discussão
das
prioridades foi estabelecido.

Fortalecimento
do
Núcleo
Acadêmico Estruturante – NAE –e
Núcleo Funcionários Estruturantes
- NFE - para acompanhamento
sistemático dos resultados da CPA
e
dos
relatórios
PCS
(Problemas/Causas/Soluções).
Aplicação
do
Manual
do
Funcionário
com
todas
as
informações necessárias ao bom
desempenho de sua função e também - direitos x deveres.

Discutir,
estabelecer
e
implementar um Plano de ação
para
atendimento
às
reivindicações apresentadas nos
questionários da CPA e Avaliação
Interna de Cursos – discussão das
prioridades - em parceria com os
Coordenadores de cursos e Adm e
Diretores das IES.

O resultado do questionário da CPA
foi analisado por todos os atores
envolvidos. O NDE elaborou um
PCS - Plano de Ação para
Problemas / Causas / Soluções. O
Instrumento de Autorização e
Reconhecimento de Cursos foi
amplamente discutido. Foi iniciado
o Processo de Transformação
Acadêmica
de
Faculdades
Integradas
para
Centro
Universitário.

Grande fortalecimento do Núcleo
Acadêmico Estruturante – NAE –e
Núcleo
Funcionários
Estruturantes - NFE - para
acompanhamento
sistemático
dos resultados da CPA e dos
relatórios
PCS
(Problemas/Causas/Soluções).
Início da aplicação do Manual do
Funcionário
com
todas
as
informações necessárias ao bom
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Encontros
sistemáticos
da
Diretoria
da
IEs
com
as
Coordenações de Cursos, pessoal
Administrativos e NAE's para
feedback sobre a gestão da IES.

7 - INFRAESTRUTURA
FÍSICA

Manutenção preventiva na rede de
internet.
Manutenção de todo o Campus em
relação à pintura, iluminação,
segurança e circulação.
Sistematização do Programa de
manutenção de ar condicionados
em todas as salas e laboratórios.

EIXO 5

Implementação do Programa de
manutenção de todas as carteiras
universitárias - acolchoadas ou
ergonômicas.
Elaboração,
aprovação
e
implementação de projetos para
ampliação de salas de aulas projeção PDI e crescimento dos
cursos.
Projeto do Auditório Campus JK
Composição do jardim do Espaço
Verde.

desempenho de sua função e também - direitos x deveres.
Foram agendados e realizados
encontros
sistemáticos
da
Diretoria da IES com as
Coordenações de Cursos, pessoal
Administrativos e NAE's para
feedback sobre a gestão da IES.

Foram estabelecidas Manutenção
preventiva na rede de internet.
Continuidade na manutenção de
todo o Campus em relação à
pintura, iluminação, segurança e
circulação.
Uma nova estrutura interna foi
criada para
o Programa de
manutenção de ar condicionados
em todas as salas e laboratórios.

Traçar um Plano de ação para
atendimento as demandas de
ampliação,
modernização
e
mudanças de layout para melhor
satisfação de toda a comunidade
acadêmica: incluem espaços de
convivência,
setores
de
atendimento, salas de aula,
laboratórios, etc.

Foram adquiridos - para diversos
laboratórios - vários equipamentos
complementares e estruturantes
das

práticas

currículos

dos

cursos.

aos

Foram

criados espaços de descanso e
entretenimento.

Continuidade no Programa de
manutenção de todas as carteiras
universitárias - acolchoadas ou
ergonômicas.

necessárias

O

projeto

de

acessibilidade foi completamente
executado.

Foi
dado
continuidade
na
Elaboração,
aprovação
e
implementação de projetos para
ampliação de salas de aulas projeção PDI e crescimento dos
cursos.
Ainda em discussão o Projeto do
Auditório Campus JK
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Reestruturar
funcionários.

a

copa

dos

Plano de modernização dos
laboratórios
de
saúde,
com
aquisição de novos equipamentos.
Modernização
administrativa.
Modernização
Instituição.

da
da

fachada

área
da

Investir em todos os Equipamento
e Máquinas para consolidação das
práticas e prestação de serviços.

Algumas ações foram praticadas
para a composição do jardim do
Espaço Verde.
Foi Reestruturado a copa dos
funcionários.
Grandes avanços no Plano de
modernização dos laboratórios de
saúde, com aquisição de novos
equipamentos.
Foram praticadas mudanças de
layout para modernização da área
administrativa.
Foram aplicadas algumas ações
para conservação da fachada da
Instituição.
Foi acompanhado de forma
sistemática ações em todos os
Equipamento e Máquinas para
consolidação das práticas e
prestação de serviços.

8 - PLANEJAMENTO E
AVALIAÇÃO

Realização do Encontro das CPAs
da Rede SOEBRAS, visando a troca
de experiência entre as CPAs para
reestruturação qualitativa.
Campanha
de
incentivo
à
comunidade acadêmica quanto a
participação na Avaliação Interna.
Participação de membros da CPA
em todas as reuniões de NDE, NAE
e NFE, eventos, programa de
desenvolvimento docente e de

Foram agendados encontros das
CPAs da Rede SOEBRAS, visando
a troca de experiência entre as
CPAs
para
reestruturação
qualitativa.
Foi
estabelecida
Campanhas
sistemáticas de incentivo à
comunidade acadêmica quanto a
participação
na
Avaliação
Interna.

Reestruturar o Plano de ação 2017
para uma melhor mobilização e
participação de membros da CPA
em todas as reuniões de NDE, NAE
e NFE, eventos, programa de
desenvolvimento docente e de
coordenadores de curso para
enfatizar
a
importância
da
autoavaliação
institucional
e
prestação de contas com a
comunidade acadêmica.

Foram feitas várias reuniões de
sensibilização e discussão de todos
os aspectos para melhoria dos
resultados da CPA. Foram criados
núcleos de apoio para otimização
das Ações da CPA em todas as
Unidades. Foi consolidado a
importância do Plano de Ação da
CPA como instrumento maior de
Gestão.
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EIXO 1

coordenadores de curso para
enfatizar
a
importância
da
autoavaliação
institucional
e
apresentar algum dado novo à
comunidade acadêmica.
Realização
da
Metaavaliação
(processo
contínuo)
após
a
próxima
Autoavaliação
institucional para saneamento das
deficiências da CPA e do processo
avaliativo.
Manutenção do cronograma de
reuniões da CPA.

Foi alcançado a participação de
membros da CPA em todas as
reuniões de NDE, NAE e NFE,
eventos,
programa
de
desenvolvimento docente e de
coordenadores de curso para
enfatizar a importância da
autoavaliação institucional e
apresentar algum dado novo à
comunidade acadêmica.
Foi realizado a Metaavaliação
(processo contínuo) após a
próxima
Autoavaliação
institucional para saneamento
das deficiências da CPA e do
processo avaliativo.
Foi aplicado o cronograma de
reuniões da CPA.

9 - POLÍTICAS DE
ATENDIMENTO
AOS
DISCENTES

Implementação do NAEX (Núcleo
de Atendimento ao ex-aluno) com
criação de Calendário de Eventos
para o ex-aluno.
Manutenção do atendimento do
NOPP (Núcleo de Orientação
Psicopedagógico).

EIXO 3

Implantação efetiva do sistema de
matrícula
online
com
acompanhamento eficaz da Central
de Atendimento.
Criação e estruturação da Empresa
Júnior.
Manutenção da Atividade Anual Jogos Universitários Internos.

Poucas
ações
foram
Implementadas
pelo
NAEX
(Núcleo de Atendimento ao exaluno) com criação de Calendário
de Eventos para o ex-aluno.
Continuidade na manutenção do
atendimento do NOPP (Núcleo de
Orientação Psicopedagógico).
Foi obtido sucesso efetivo do
sistema de matrícula online com
acompanhamento
eficaz
da
Central de Atendimento.
Ainda em estruturação a Empresa
Júnior.

Reestruturar todos os setores de
atendimento ao corpo discente,
com melhoria na comunicação,
informações gerais, tempo de
atendimento
e
solução
de
problemas apresentados.

Foram feitas várias reuniões e
treinamentos

para

melhorar

o

atendimento dos diversos setores
da IES em relaçao às demandas dos
acadêmicos.

Foram

criados

os

grupos para envio de informações
aos acadêmicos e feedback para
tomada de decisões. A Ouvidoria
foi

reestruturada

e

sua
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Criação dos Centros Acadêmicos
com representantes de todos os
cursos, com o objetivo da
implementação
da
gestão
participativa.
Consolidação dos Núcleos NDE,
NAE e NFE como forma de
aperfeiçoamento contínuo.

10- SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

Continuidade no Planejamento
Estratégico financeiro.

Aumento significativo do montante
financeiro
–
inclusive
com
participação no grupo garantidor –
para contração de bolsas FIES e
democratização
do
Ensino
superior.

EIXO 4
Modernização da gama de cursos
superiores a serem oferecidas pela
IES,
com
o
objetivo
de
atendimento às novas demandas
da sociedade e do mercado.
Estruturação
de
novas
modalidades de ensino - cursos
técnicos / Pronatec - como forma
de diversificação de produtos para

Foram realizados eventos para
manutenção da Atividade Anual Jogos Universitários Internos.

análise/resposta

dos

questionamentos e dúvidas dos
acadêmicos foi otimizada.

Em grande atuação os Centros
Acadêmicos com representantes
de todos os cursos, com o objetivo
da implementação da gestão
participativa.
Ocorreu em diferentes níveis a
consolidação dos Núcleos NDE,
NAE e NFE como forma de
aperfeiçoamento contínuo.
Ações de Continuidade foram
estabelecidas no Planejamento
Estratégico financeiro.

Foi
estabelecido
aumento
significativo
do
montante
financeiro – inclusive com
participação no grupo garantidor
– para contração de bolsas FIES e
democratização
do
Ensino
superior.

Consolidar
ainda
mais
a
sustentabilidade financeira das IES
através de controle de matrículas,
evasões,
ensalamentos
por
disciplinas comuns, otimização da
proposta curricular, Planos de
financiamento e gestão financeira.

Foram feitas várias reuniões para
fortalecimento dos processos de
busca da fidelização e matrículas
de calouros e veteranos nas IES. Os
Planos de financiamento foram
mantidos e aperfeiçoados. Foram
criadas estratégias de redção de
custos
com
manutenção
da
qualidade do ensino.

Foi aumentado a gama de cursos
superiores a serem oferecidas
pela IES, com o objetivo de
atendimento às novas demandas
da sociedade e do mercado.
Ainda em estudos a abertura de
novas modalidades de ensino 110
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a sociedade e fidelização para o
ingresso nas IES.

cursos técnicos / Pronatec - como
forma de diversificação de
produtos para a sociedade e
fidelização para o ingresso nas
IES.

SÍNTESE HISTÓRICA DOS RESULTADOS DOS PROCESSOS AVALIATIVOS INTERNOS E EXTERNOS
DIMENSÕES SINAES

AÇÕES PROPOSTAS PARA 2019

1 - A MISSÃO E O PDI

Reforçar a cultura de elaboração de
Plano de Ação, Planejamento
estratégicos, PPC, Plano de aulas e
outros levando-se em consideração
a missão da IES.

EIXO 2

AÇÕES REALIZADAS EM 2019

AÇÕES PROPOSTAS PARA 2020

AÇÕES REALIZADAS EM 2020

Discutir de forma sistemática o PDI
Institucional, através de reuniões
segmentadas.
Reestruturar todos os PPCs com
visão das DCNs, PDI e Perfil do
egresso.
Discutir de forma sistemática o
PDI, visando seu aperfeiçoamento
constante. Criar o momento:
"Recortes do PDI"....discussões
segmentadas.
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2 - A POLÍTICA PARA O
ENSINO, A PESQUISA E A
EXTENSÃO

Com a oficialização do Centro
Universitário: Integrar o tripé
Ensino/Pesquisa/Extensão:
através de ações, projetos e
metodologias multidisciplinares em todos os cursos da IES.
Aprofundar na aplicação das
metodologias ativas, visando o
avanço das propostas curriculares.

EIXO 3
3 - RESPONSABILIDADE
SOCIAL DA IES

EIXO 2

4 - A COMUNICAÇÃO
COM A SOCIEDADE

Reestruturar os PPCs de todos
cursos, visando a inovação,
cultura
empreendedora,
projetos
integradores
e
aprendizagem significativa.

os
a
os
a

Implementar
Projetos
Integradores - em todos os cursos
da IES - com impacto social.
Participar - com todos os cursos de
forma integrada - em Eventos de
extensão para atendimento às
necessidades da comunidade.
Implementar TCCs com foco no
estudo / atendimento de situações
reais da comunidade.
Estruturar
e
intensificar
a
comunicação pelas redes sociais com feedback imediato.
Dinamizar
os
meios
de
comunicação com a sociedade:
redes, ouvidoria, fale conosco, etc.
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EIXO 3
5 - POLÍTICAS DE
PESSOAL, DE CARREIRA
DO CORPO DOCENTE E
CORPO
TÉCNICOADMINISTRATIVO

Intensificar os treinamentos para
todos os segmentos: PDD, PDC,
PDF.
Divulgar - para todos segmentos as Políticas de carreira e acesso Plano de cargos e Salários.

EIXO 4
6 - ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO
DA
INSTITUIÇÃO

Intensificar os treinamentos para
todos os segmentos: PDD, PDC,
PDF.
Estabelecer
indicadores
de
desempenho para todos os setores
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- com trabalho
sistemático.

integrado

e

Fortalecer o NFE - Núcleo
Funcionário Estruturante, através
de
reuniões
sistemáticas
e
treinamento participativo.

EIXO 4
7 - INFRAESTRUTURA
FÍSICA

Consolidar o Plano de manutenção
de todos os espaços, equipamentos
e laboratórios da IES. Aplicar
software gestor.
Elaborar um Plano estratégico de
aquisições e atualizações de
equipamentos e componentes de
cada laboratório da IES.
Aumentar os espaços de descanso
e entretenimento dos alunos e
corpo administrativo da IES.

EIXO 5
8 - PLANEJAMENTO E
AVALIAÇÃO

Aumentar para 70% a participação
do Corpo Discente / Docente e
Funcionários no preenchimento do
questionário da CPA.
Intensificar o trabalho do grupo de
apoio a CPA em cada Campi.
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Aumentar o número de reuniões
para análise dos resultados e
elaboração do Plano de Ação - PCS.
Atualizar o questionário da CPA para cada segmento.

EIXO 1
9 - POLÍTICAS DE
ATENDIMENTO
AOS
DISCENTES

EIXO 3

Intensificar
com
acompanhamento sistemático - a
comunicação pelas redes sociais
entre os gestores de cursos /
coordenadores e os acadêmicos;
Criar - com acompanhamento
sistemático - um sistema de
comunicação com os egressos.
Intensificar
o
trabalho
da
Ouvidoria - com feedback rápido as
demandas dos discentes.

10- SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

Elaborar o Planejamento financeiro
semestral de cada curso, referente
a atualização de laboratórios e
novas aquisições.
Elaborar
um
Planejamento
Estratégico - com indicadores de
desempenho - para captação de
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calouros e manutenção
veteranos em cada curso.

EIXO 4

dos

Desenvolver Projetos alternativos
de prestação de serviços - cada
curso - para auto-sustentação de
eventos, viagens técnicas etc
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