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1 AS FACULDADES INTEGRADAS DE CACOAL
As Faculdades Integradas de Cacoal – FIC/UNESC com limite territorial circunscrito
ao município de Cacoal, Estado de Rondônia, é uma instituição privada de ensino superior,
mantida pela Associação Educacional de Rondônia AERON. As Faculdades Integradas de
Cacoal – FIC/UNESC, recredenciada em 2010, tem como principal objetivo contribuir de igual
forma com o progresso do Estado, ao lançar, no mercado da região, profissionais graduados e
pós-graduados nas diversas áreas do conhecimento.
A instituição foi criada em 1985 e sua mantenedora foi denominada, inicialmente, Associação
Educacional de Cacoal.

A alteração da denominação da mantenedora, em 2010, para Associação

Educacional de Rondônia, se deve aos projetos, em implantação, de instituir sedes em Vilhena, onde criou a
Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena e, em Porto Velho, onde credenciou a Faculdade de Educação
e Cultura de Porto Velho. Com isso, a AERON assume uma vocação regional mais ampla buscando
ampliar sua área de atuação em virtude da referência que se tornou na região de Cacoal.
O credenciamento da instituição se deu pelo Decreto nº 94.703/87 (DOU 29/07/1987) juntamente
com a autorização do curso de Pedagogia. Em 1988 é autorizado o Curso de Letras (Decreto nº 96.384/88
– DOU 22/07/1988). Posteriormente, em 1998, foi autorizado o curso de Administração (Portaria nº 1.187
– DOU 20/10/1998). No ano seguinte obtivemos a autorização para o curso de Desenvolvimento em
Sistemas de Informação (Portaria nº 084, DOU 18/01/1999) e para o curso de Ciências Contábeis
(Portaria nº 793 – DOU 18/05/1999). Em 2000, foi autorizado o curso de Ciências Econômicas (Portaria nº
186 (DOU 24/02/2000). Em 2001 foi autorizado o curso de Direito (Portaria nº 362 - DOU 19/10/2001).
Em 2006 iniciamos um novo ciclo de expansão, obtendo a autorização para o curso de Psicologia (Portaria
nº 152 – DOU 17/01/2006). Estão em fase de implantação os cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia
Civil, Engenharia de Produção, Nutrição, Biomedicina e, mais recentemente Arquitetura.
O quadro abaixo apresenta os cursos autorizados na IES:
Curso

Autorização

Reconhecimento

Pedagogia

Decreto 94703/87

Portaria n° 286 de 21 de dezembro
de 2012.

Letras

Portaria 2253/2004

Portaria 122/2010

Administração

Portaria 1.187/88

Portaria nº 705 de 18 de dezembro
de 2013 – dou de 19/12/2013

Análise e Desenvolvimento

Portaria 084/99

Portaria nº 116, de 27 de junho de
2012

Portaria 793/99

Portaria nº 705 de 18 de dezembro
de 2013 – dou de 19/12/2013

de Sistemas (Tecnologia)
Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Portaria 186/2000

Portaria 223/2006

Direito

Portaria

Portaria nº 29, de 26 de março de
2012

2276/2001
Psicologia

Portaria 457/2006

Portaria nº 705 de 18 de dezembro
de 2013 – dou de 19/12/2013

Engenharia Ambiental

Portaria 10/2010

A reconhecer

Engenharia Civil

Portaria

A reconhecer

1968/2010
Engenharia de Produção

Portaria

A reconhecer

1967/2010
Sistema de Informação

Portaria 1968/2010

A reconhecer

Nutrição

Portaria 130/2011

A reconhecer

Biomedicina

Portaria 390/2011

A reconhecer

Arquitetura

Portaria

A reconhecer

(bacharelado)

295/2013
Farmácia

Portaria 540/2013

A reconhecer

FONTE: PDI 2013-2017
Todos os cursos são ofertados em regime seriado, semestral, com entrada anual, ficando clara a
consistência das turmas gerando sustentabilidade econômica bem como capacidade de investimento nas
melhorias estruturais necessárias para atingir a excelência na educação.
Desde 1989 a instituição tem oferecido cursos de Pós-Graduação lato sensu. As primeiras turmas
(89 a 91) foram criadas numa parceria com a Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Todos estes
cursos foram autorizados pelo então Conselho Federal de Educação (CFE) conforme pareceres nº 380/89,
nº 121/91 e nº 412/93.
A partir de 1996 a instituição passou a oferecer regularmente de pós-graduação lato sensu, de
forma autônoma. O objetivo da pós-graduação é ofertar educação continuada aos egressos dos cursos
superiores, estimular a pesquisa e o desenvolvimento da cultura regional, qualificar profissionais para
exercerem melhor sua profissão e criar as bases teóricas para o ingresso em programas stricto sensu.

De

forma

determinada, as

Faculdades

Integradas

de

Cacoal

sintetizam,

objetivamente, a sua missão institucional em:
Produzir e disseminar o conhecimento nos diversos campos do saber,
contribuindo para o exercício pleno da cidadania, mediante formação
humanística, crítica e reflexiva, preparando profissionais competentes e
atualizados para o mundo do trabalho e para a melhoria das condições
de vida da sociedade.
As Faculdades Integradas de Cacoal tem por objetivos nas áreas dos cursos que
oferece:
 Contribuir para a formação profissional de pessoas nas áreas de conhecimento que atuar,
balizando-se nas competências e habilidades para a inserção em setores profissionais e
para a participação ativa no desenvolvimento do Brasil, promovendo ainda ações que
visem à educação continuada;
 Estimular a pesquisa a e investigação científica, tendo como finalidade o
desenvolvimento da tecnologia e da ciência difundindo e criando o entendimento e a
cultura dos aspectos ligados ao ser humano e ao meio;
 Possibilitar a divulgação de conhecimentos técnicos, culturais e científicos, fatores que
se definem como o patrimônio da humanidade e socializar esse conhecimento via
aprendizagem e publicações, ou ainda por intermédio de outros mecanismos de
comunicação;
 Promover e desenvolver o espírito científico e cultural, bem como o pensamento
reflexivo, analítico e sistemático;
 Promover o conhecimento dos problemas atuais, sobretudo nacionais e regionais, a fim
de prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de
reciprocidade;
 Valorizar e suscitar a busca contínua de aperfeiçoamento profissional e cultural,
possibilitando a concretização, interagindo os novos conhecimentos com as experiências
passadas;
 Vivenciar a extensão e a interação com a comunidade, visando à disseminação do
conhecimento e dos resultados das pesquisas.
Para a configuração dos objetivos específicos decorrentes dessa intenção maior, a
Faculdade estabeleceu, a partir de sua criação, metas visando a ofertar cursos em todas as áreas
do conhecimento, com previsão e planejamento dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, embasados
nas normas legais, diretrizes curriculares nacionais e considerando o meio social na qual está
inserida.

II CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Neste documento, as

FACULDADES INTEGRADAS DE CACOAL, apresenta os

resultados e a análise de sua Avaliação Institucional, coordenada pela Comissão Própria de
Avaliação, ano de 2013 de acordo com o estabelecido na Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que
tem como objetivo aferir a qualidade das IES, de cursos de graduação e de desempenho de
estudantes, nos termos do Artigo 9º, VI, VII e IX da Lei 9.394/96.
O que se destaca nessa Lei, bem como nas orientações e sugestão de roteiros para a
elaboração do relatório de Autoavaliação Institucional, é o foco no aspecto qualitativo do ensino,
pesquisa e extensão e no fortalecimento do compromisso social desta Faculdade na oferta de
formação de excelência.
De acordo com a Lei, anteriormente citada, a Comissão Própria de Avaliação – CPA,
das FACULDADES INTEGRADAS DE CACOAL foi criada em 2002 com a responsabilidade
de conduzir os processos de avaliação interna da instituição, de sistematização e de prestação de
informações solicitadas pelo INEP. A CPA tem papel fundamental na elaboração e
desenvolvimento de uma proposta de autoavaliação, em consonância com os conselhos superiores
da instituição e com a comunidade acadêmica, pois tem por finalidade contribuir, continuamente,
para a melhoria da instituição em todos os seus aspectos. Neste momento, o Ato de Designação
da CPA é a Resolução/CONSEPE/FIC/UNESC n° 004/2012 e o período de mandato é de 25 de
fevereiro 2012 a 25 de fevereiro 2014. A organização e regulamentação dos trabalhos da CPA
estão postos no Regimento Interno da Comissão Própria de Avaliação (Anexo).
O presente Relatório foi redigido de forma plural e participativa, pois, a CPA esteve
presente nas reuniões de Colegiado e dos núcleos docentes estruturantes dos cursos e das
assembléias, junto ao Conselho Superior e Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, quando da
discussão das tomadas de decisões quanto às alterações das políticas da Instituição, com base nos
resultados da avaliação interna. O objetivo desta reflexão foi apreender as fragilidades e as
potencialidades das condições estruturais gerais da instituição por meio da análise dos dados e
confronto com o PDI e PPI, sob a orientação das dez dimensões do SINAES. A análise tem por base
os dados expressos na Autoavaliação Institucional e, propõe ações que venham produzir melhorias
na qualidade da formação oferecida pelas FACULDADES INTEGRADAS DE CACOAL.
Esse debate se pautou nos compromissos sociais, políticos e pedagógicos da Instituição e
pelos principais objetivos da Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CONAES), que
é o acompanhamento do processo de aprendizagem e do desempenho acadêmico dos estudantes em
relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de
graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do

conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua
profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento.
Considerou-se, também, no debate, a trajetória da universidade, focando sua função na
sociedade moderna, a partir do século XVIII, quando ganha o status das luzes, e se impõe como o
lócus do saber, fruto da pesquisa, da reflexão e criação do homem em respostas ao processo
industrial, de organização e reorganização da sociedade capitalista. A Universidade é concebida
como o centro do saber e da cultura para preparar o homem para descobrir, formular e ensinar
ciência, levando em conta as transformações de cada época.
Neste momento, o ensino superior tem um grande desafio diante das profundas
transformações das organizações do capitalismo mundial e seu momento de crise estrutural,
acarretando na transformação das formas de trabalho e das maneiras de se ascender ao mundo
produtivo. Isso indica que o profissional a ser formado pelas instituições de ensino superior
precisa de competências para enfrentar a empregabilidade e as exigências demandadas pelas
transformações no âmbito das profissões liberais, das ciências humanas e da pesquisa básica.
Nesse cenário, a questão é saber o papel social de uma Faculdade isolada, sediada na
Região Norte do País, é saber quais são as contribuições que o ensino superior pode dar para a
formação das pessoas para vivenciarem com criticidade e cidadania as profundas transformações
ocorridas no campo da informação, do avanço tecnológico, do acesso à informação na velocidade
intensa. Como transmissora do conhecimento, a Universidade contemporânea já não se justifica,
pois os estudantes têm acesso a esse mundo, pelas vias das tecnologias da informação e da
comunicação.
A informação está disponível, mas cabe ao fazer universitário questionar de onde ela
vem? Como são produzidas? É preciso ter clareza do processo científico dos conceitos e
generalizações da leitura da realidade. O trabalho de uma Instituição de Ensino Superior é fazer a
mediação reflexiva entre o mundo da informação e do conhecimento, formando pessoas com
excelência para assumirem as exigências da sociedade contemporânea. Dessa forma, esta instituição
se propõe a fazer o seu papel social, acima e além das razões mercadológicas.
O entendimento do contexto social, econômico, político e cultural tem sido um processo
coletivo de reflexão, produção e socialização de conhecimentos que respaldam a instituição nas
categorias administrativas, pedagógicas e estruturais, levando em consideração a diversidade e a
identidade institucional, permitindo a definição de ações voltadas à melhoria da qualidade dos
cursos de graduação por parte de professores, técnicos e gestores.
O trabalho realizado pela CPA provocou um movimento de reflexão sobre a qualidade
da educação/formação prestada pela IES e o planejamento de ações a serem perseguidas rumo a
excelência do trabalho oferecido à sociedade. Entende-se que o processo de avaliação deve ser
um veículo de ampliação do autoconhecimento institucional, identificação de potencialidades e

fragilidades, além de contribuir para disseminar a cultura da avaliação no ensino superior. A
importância atribuída ao processo de autoavaliação na FIC/UNESC e a ampliação das áreas
envolvidas implica maior legitimidade e novos passos em direção à consolidação de uma
Faculdade de excelência acadêmica, democrática, ética e solidária.
Corroborando com o pensamento da Comissão Nacional de Avaliação da Educação
Superior – CONAES, esta CPA desenvolveu sua atividade respaldada na concepção de avaliação
formativa, valorizando o processo de avaliação com vistas a fortalecer sua missão e sua função
social, valendo-se dos resultados de sua autoavaliação.
Nesse contexto, as avaliações: externa e interna realizadas, segundo uma concepção
formativa, privilegia a condição diagnóstica, com a finalidade de identificar aspectos,
procedimentos e processos da Instituição de Ensino Superior que podem ser aperfeiçoados, assim
como seus pontos de excelência pedagógica e administrativa.
A leitura da participação dos alunos, professores e coordenadores de curso no processo
de Avaliação Institucional das Faculdades Integradas de Cacoal é vista no gráfico abaixo.
Gráfico 1: Histórico da participação dos alunos, professores e coordenadores no processo de
avaliação Institucional – 2011 a 2013
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Fonte: Autoavaliação Institucional - CPA/FIC/UNESC

Observa-se no gráfico a compreensão da importância da avaliação. Aumentou 10% da
participação dos alunos entre 2011 a 2013. É feito um diálogo com os alunos em sala sobre a
importância, assim como a devolutiva dos resultados e mudanças realizadas. Em relação aos
professores a meta é de no mínimo 90% deles participem, o que já vem ocorrendo desde 2011.
A CPA em 2013 reuniu com os núcleos docentes estruturantes - NDEs e colegiados dos
cursos, coordenadores, gestores e realizou a adequação dos questionários, os quais são os
instrumentos de coleta de dados, que foram postos no ambiente virtual, permitindo a participação
dos alunos na avaliação interna nos laboratórios de informática, assim como e outro local em que
os alunos se dispusessem a responder, quer seja em sua residência, como no trabalho. No entanto,

observou-se a necessidade de melhorar mais os instrumentos de coleta de dados, mais focados nas
dez dimensões em sequência e sair dos conceitos (ÓTIMO, BOM, REGULAR E
INSUFICIENTE) para opiniões como Totalmente Insatisfeito, Parcialmente Insatisfeito,
Indiferente, Totalmente Satisfeito, Parcialmente Satisfeito e Não sei opinar.
Dessa forma, cinco fases foram seguidas para o sucesso dessa ação:
A primeira foi a Preparação, momento em que se adequou alguns questionamentos.
Permanecendo os elementos expressos conforme descrição do quadro abaixo.
Quadro 2: Elementos constitutivos da avaliação interna – 2013
Acadêmico avalia
Instituição

Professor avalia
Instituição

Funcionário avalia
Instituição

Coordenador de curso avalia

Professor
Autoavaliação
Fonte: CPA – 2013

Observa-se que nessa quarta coluna, que a mesma precisa ser adequada, haja vista que
não se colhe a avaliação do coordenador em separado, somente como professor. O coordenador
passará a avaliar o diretamente. Isso vai facilitar a leitura da Gestão do Curso, de cada um em
todos os cursos conjuntamente. Os demais itens passarão por uma leitura e com certeza receberão
pequenas adaptações.
A segunda fase foi de sensibilização por meio de reuniões corporativas com o segmento
funcionário administrativo e docente que estudaram a legislação pertinente, compreenderam a
composição da avaliação externa e interna. Participaram de uma palestra explicativa proferida
pela Direção Geral das Faculdades Integradas de Cacoal. Nessa reunião todos tomaram
conhecimento dos questionários online e se familiarizaram com o ambiente virtual. Para aplicação
dos instrumentos de autoavaliação aos discentes a sensibilização ocorreu por meio de convite
explicativo direto da direção acadêmica, membros da CPA, professores e coordenadores em sala
de aula. A Instituição enviou e-mail para os discentes e docentes, motivando-os a participar e
conceber a avaliação interna como mediação sistemática, participativa e permanente de
autoconhecimento e de revisão do fazer acadêmico como aperfeiçoamento de sua identidade,
integração e melhoria de qualidade dentro e fora da instituição. Nesse momento, a Coordenação
de Curso adentrou em cada sala de aula e explicou a necessidade dos alunos em participarem da
avaliação.
A terceira fase foi a de aplicação dos questionários eletrônicos, apuração dos dados.
Nessa etapa, a Coordenação de Ensino elabora um agendamento e os professores levam cada
turma ao laboratório de informática para que os alunos a façam. A CPA sintetiza os dados

consolidados, elabora tabelas e gráficos e repassa aos coordenadores, realizando as primeiras
discussões a serem aprofundadas em cada curso juntamente como NDE e Colegiado, elaborando
relatórios parciais, enviando-os à CPA.
A quarta fase, análise das informações, elaboração de relatórios parciais dos colegiados
de cursos. Nessa etapa, a CPA sintetiza os dados consolidados referentes a todos os questionários
e dialoga com todos os cursos e gestão sobre as potencialidades que precisam ser desenvolvidas e
fragilidades que requerem melhorias.
Na quinta fase realizaram-se reuniões com todos os colegiados de cursos, NDEs,
direção geral e coordenação de ensino e extensão acadêmica para a produção do relatório parcial,
sob a coordenação da CPA para a análise qualitativa dos dados e informações coletadas e, quando
necessário, buscou-se complementação por meio de entrevistas junto aos líderes discentes,
coordenadores de curso e docentes do Núcleo Estruturante dos cursos. A seguir procedeu-se a
divulgação dos resultados por meio de reuniões com os colegiados, reuniões com os professores e
em forma de reuniões com os líderes de sala.
Cabe salientar que todo o processo de fechamento dos dados coletados, por meio da
aplicação de questionários, recebe tratamento qualitativo/quantitativo, sendo repassados para os
coordenadores e respectivos colegiados, Diretoria Geral e Coordenação de Ensino, Acadêmica e
Diretoria de Administração e Planejamento Financeira, de modo a subsidiar o planejamento e/ou
replanejamento dos objetivos, metas e ações de cada setor. Ampliando a concepção adotada de
avaliação formativa, já anunciada, é a avaliação em processo que vincula a dimensão formativa a
um projeto de ensino superior comprometido com a excelência do ensino e consequente formação
dos futuros profissionais que atuarão no mercado de trabalho.
A análise dos dados está sintetizada na segunda parte deste relatório, seguindo a
orientação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES que indica dez
dimensões para que a Instituição expresse o seu cenário, neste momento, e apresente as ações de
melhoria que cumprirá na busca da excelência da educação que está ofertando.
O período de fevereiro a março do ano de 2014 é entregue os resultados gerais do
relatório a ser postado no sistema do Ministério da Educação - E-mec para a gestão superior, de
modo a subsidiar o planejamento e/ou revisão de ações.

III DESENVOLVIMENTO
Nesta parte do Relatório serão analisadas as dez Dimensões indicadas pelo
SINAES e vivenciadas pelas FACULDADES INTEGRADAS DE CACOAL com a
finalidade apresentar de forma objetiva, a essência de cada uma, bem como as
potencialidades e as fragilidades identificadas no decorrer do processo de autoavaliação
institucional, a partir de um processo coletivo de reflexão-ação sobre esta Instituição.

3.1 DIMENSÃO 1: MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
As FACULDADES INTEGRADAS DE CACOAL consideram o Plano de
Desenvolvimento Institucional como documento norteador dos propósitos evidenciados
na sua missão, pois nele estão expressas as diretrizes e metas para 2013-2017, bem como
as ações voltadas para o ensino, a pesquisa, a extensão e a pós-graduação.
A construção do PDI e sua constante adequação ocorrem por meio de um
processo contínuo e participativo, articulando e desenvolvendo o máximo de sua
qualificação técnica e social, enquanto instituição de ensino superior, objetivando a
produção, difusão e avanço do conhecimento sistematizado universal, mas, ao mesmo
tempo, comprometendo-se com o avanço e transformações da realidade local.
No ano de 2013, as reflexões realizadas sobre as definições postas no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) 2011-2015 – PDI levaram a IES a redefinir a sua
Missão, pensar na visão de futuro, confirmando o compromisso que tem na busca de uma
prática pedagógica de excelência para que possa crescer como instituição educativa a
serviço da população do Estado de Rondônia. Para tanto, se propõe a oferecer formação
de qualidade em todos os cursos que oferece, para que a sociedade onde está inserida a
reconheça como uma instituição de excelência na educação superior.

3.1.1 ARTICULAÇÃO ENTRE PDI E PPI
A CPA observou uma boa articulação entre o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI). È importante o registro
que os resultados do ENADE, confirmaram a articulação entre o administrativo e o

didático pedagógico, tendo a IES obtido conceito 4 no curso de Administração e conceito
3 nos cursos de Direito e Psicologia.
Os cursos cumprem com as políticas institucionais relacionadas ao ensino,
pesquisa e extensão, e possuem uma excelente política de ensino presencial para a
graduação e a pós-graduação. Em fase de cumprimento de suas metas estabelecidas em
seu PDI, a IES se propôs a novos desafios, reforçando as metas e ações implementadas
ano a ano.
Para além do compromisso expresso na sua Missão, a IES tem a sua Visão de
Futuro voltada para “Ser referência regional e nacional como instituição de ensino
superior de excelência, rumo a se tornar Centro Universitário, formando profissionais
graduados e pós-graduados pautados na articulação do ensino, da pesquisa e da extensão,
apoiados pelos valores da democracia, da cidadania, dos direitos humanos, da justiça
social e da ética na sociedade”.
Para perseguir essa intencionalidade determina seus valores com:
 Foco central no aluno – O aluno é o centro da FIC?UNESC. O trabalho
pedagógico está voltado para o seu desenvolvimento pessoal, profissional e
social.
 Na ciência – acessar os conhecimentos científicos aos alunos cuidadosamente
planejados para serem trabalhados em uma abordagem que permita
compreender o papel das ciências em todas as áreas do conhecimento.
 Na qualidade – Todo trabalho desenvolvido dentro e fora da Faculdade foca
a excelência.
 Na inovação – Busca constante de inovação na oferta de cursos que atenda as
necessidades da sociedade e na metodologia de ensino e aprendizagem.
 Na ética – O fazer pedagógico e administrativo é sempre realizado com
transparência, honestidade, responsabilidade e fidedignidade, mantendo a
credibilidade.
Esse norte, anteriormente explicitado, foi debatido entre os docentes e
coordenadores de curso para dar prosseguimento desse debate junto aos alunos. O
primeiro passo foi em visita em sala de aula pelo Coordenador de Ensino da Faculdade.
Os estudantes foram informados do desdobramento nos princípios e missão do Projeto

Pedagógico de cada Curso. Ainda em cada uma das salas de aula encontra-se exposto o
protótipo do curso, que expõe, os objetivos, o perfil, a matriz curricular e as ementas.
A discussão caminha no sentido de que aluno e professor compreendam o
desdobramento no Plano de Ensino e a sua concretude em sala de aula, por meio da
veiculação do conhecimento sistematizado, do atendimento ao aluno pela coordenação de
curso que realiza a matrícula orientada, quando necessário, pelo atendimento de suas
dificuldades pedagógicas e psicológicas. Ao aluno cabe a sua compreensão de que é
preciso esforço de sua parte para que ele desfrute da excelência do ensino.
Ao vivenciar o PDI, consequentemente as Faculdades Integradas de Cacoal
aponta as políticas do Projeto Pedagógico Institucional, garantindo o aumento do padrão
de qualidade da gestão do ensino e da aprendizagem.
Quadro 4: Projeto Pedagógico Institucional
Projeto Pedagógico Institucional
Metas

Estratégias

Situação/2013

Solicitação de Autorização dos Cursos previstos para 2014 Executada
Ampliação da oferta dos
ou 2015:
cursos de graduação.

Reestruturação
Projetos

dos

Pedagógicos dos cursos de
graduação.

Acompanhamento
do
desenvolvimento
dos
cursos de graduação, com
vistas
a
garantir
o
processo de qualidade na
sua operacionalização.

 Farmácia
 Enfermagem
 Engenharia Civil (vespertino)
 Elaboração dos projetos pedagógicos dos novos cursos de Executada.
graduação da para 2013.
 Viabilizar ao Núcleo Docente Estruturante o Executada.
acompanhamento dos projetos pedagógicos dos cursos de
graduação.
 Revisão dos Projetos Pedagógicos dos cursos,
adequando-os às novas exigências legais e atendendo às Executada
Diretrizes Curriculares Nacionais e às necessidades
acadêmicas.
 Realização de várias ações de extensão tanto específica
do ensino de cada curso como social, atendendo a um Executada
público externo.
 Implementação do item Acessibilidade e Meio Executada
Ambiente no PDI; PPI e PPC.
 Acompanhamento sistemático do desempenho discente Executada
nas avaliações internas.
 Analise dos resultados avaliativos (processos de Executada
autorização, reconhecimento e avaliação institucional) e
implementar ações para melhoria dos cursos.
 Propor ações de apoio pedagógico aos discentes com
Em andamento
vistas a superar as dificuldades de aprendizagem.
 Incentivar a melhoria da prática docente, por meio de
Ações cíclicas
capacitação.
 Realizar formação continuada aos docentes com vistas à realizadas.
melhoria de sua prática pedagógica.

Projeto Pedagógico Institucional
Metas

Estratégias

Situação/2013

 Apoiar os docentes na participação de cursos de Ações cíclicas
mestrado e/ou doutorado e em formações específicas à sua realizadas
atuação.
 Ampliação de ações de integração entre a Faculdade e Em andamento
alunos, entre alunos e alunos, professores e alunos e
coordenação e alunos (jogos inter-classes)
 Ampliação do acervo bibliográfico de todos os cursos da
IES.
Executada
 Implementação da Avaliação Interna de questionário ao
Executada
egresso.
Fonte: PPI/FIC/UNESC 2013-2017

Os professores indagados sobre o conhecimento o PDI afirmaram:

Os resultados nos apontam a necessidade de trabalhar diretamente mostrando o
desdobramento da Missão nos objetivos e metas do PDI, PPI e a realização destas no
PPC.
O quadro abaixo sintetiza o movimento realizado e as ações a serem feitas, nesta
dimensão.
Objetivo Geral: Avaliar a vivência da missão institucional a partir da articulação
do PDI e PPI nas ações da FIC/UNESC.

Quadro 5: Movimento da Dimensão 1
Objetivos

Ações Realizadas

Resultados alcançados

Ações Propostas

Fragilidades

Potencialidades

Avaliar
a Capacitação
com
a Complexidade
e -Interesse
da -Realização
de
Articulação
Coordenação Pedagógica extensão do tema. Instituição em formar reuniões
para
entre o PDI e de
Curso,
Núcleo
uma equipe coesa em articulação
das
o PPI nas Docente
Estruturante,
seus princípios e políticas de ensino da
Políticas
de Colegiado
e
demais
oferecer as condições instituição com o
Ensino
professores para estudo e
materiais para que
análise da organização da
sua missão de um PDI e PPI no início de
IES, com vistas ao
ensino de excelência cada semestre com a
desdobramento da missão
seja vivenciada no presença de todos os
e políticas de ensino nos
fazer pedagógico e professores coordenaPlanos de Ensino.
administrativo
da dores de curso e
funcionários, em geral.
IES.
-Interesse
dos -Trabalhar com os
de
coordenadores
e coordenadores
curso
o
fazer
professores
em
realizar
o
fazer administrativo de suas
coordenações pautado
pedagógico
articulado com o no foco da qualidade
PDI, PPI, PPC e da formação e nos
princípios
do
Plano de Ensino.
compromisso da IES
- Constante debate determinados na sua
dos princípios nortea- Missão.
dores da proposta
pedagógica
da -Encontros bimestrais
NDEs
e
Faculdade,
revi- dos
talizando-a em todas Colegiados de curso
estudos
e
as
dimensões para
indicadas
pelo discussão da necessidade de adequação dos
SINAES.
planejamentos,
juntamente com os
professores.

Reunião com os professores para discussão da
organização didática da
FIC/UNESC, visando a
responsabilidade de cada
um em articular-se com a
missão institucional e
políticas
de
ensino
previstas
no
PPI,
desdobradas no PPC e
Plano de Ensino.
Análise semestral dos
currículos dos cursos de
bacharelado
e
licenciaturas
da
Faculdade.

- Análise dos planos
de
ensino
pelos
coordenadores a fim
de
verificar
a
integração
das
políticas da faculdade.
Consolidar os
valores e os
princípios da
Instituição a
fim de efetivar
e expressar
sua
identidade.

-Realização de
capacitação com a
Direção Geral e
Coordenação
Adaministrativa e CPA
aos coordenadores de
curso, NDE e colegiados,
professores e funcionários
administrativos durante o
ano de 2012.
-Adequação dos
instrumentos de avaliação
da aprendizagem.

A compreensão
dos valores na
prática cotidiana
tanto pedagógica
como atitudinal.

-Interesse e
compromisso dos
participantes pelo
tema nas
capacitações
-Identificação do
espírito de equipe,
cooperação e
compromisso pelo
processo de
avaliação
institucional.
-Gestão

-Capacitação docente e
administrativa
do
significado concreto
da vivência da missão
e
valores
da
Instituição, no dia a
dia.
-Divulgar
na
Instituição
os
resultados
da
Avaliação Interna.
-Apresentar os pontos
que precisam ser

Resultados alcançados
Objetivos

Ações Realizadas

Ações Propostas
Fragilidades

- Divulgação da Missão L
nos espaços comuns da
Instituição.

Potencialidades
participativa.

implementados e
pontos fortes da
Instituição para os
líderes de turma.
- Reunir com os
egressos e discutir os
resultados da
Avaliação Institucional
e traçar algumas ações
juntos.

Avaliar a
articulação
entre o PDI e
o PPI nas
Políticas de
Pesquisa

Avaliar a
articulação
entre o PDI e
o PPI nas
Políticas de
Extensão

Reunião de estudo para
definição das linhas de
pesquisa possíveis de
serem vivenciadas.

Falta consolidar o A Faculdade está se
Cadastro no INEP estruturando no
ensino e pensa em
Para iniciar com
articular com a
força a Pesquisa. iniciação científica
até 2015.

Iniciar a pesquisa,
neste ano de 2014,
incentivar os docentes
na elaboração de
projetos e temas de seu
interesse na pesquisa.

Interesse pelos
- Estudantes, em docentes em abrir a
maioria, trabalham pesquisa via
e não tem tempo Iniciação Científica.
para a pesquisa.
- Contratação de um
profissional para
organizar e liderar a
pesquisa na
Faculdade.

- Cadastrar CAPES os
projetos de pesquisa.

Há interesse dos
coordenadores em
se articular com a
sociedade, via
extensão social e,
também, cursos
livres de extensão
com mensalidades
baixas, propiciando
a participação das
classes mais
sofridas.

Estruturar um Plano
de Ação de Extensão
geral, visando
incentivar os NDEs e
colegiados de curso a
ofertarem a extensão
com mais força.

Realização de atividades Não há pontos
sociais junto à
frágeis.
comunidade pelos Cursos
ofertados em 2013.
Planejamento de
atividades sociais de
todos os Cursos
ofertados, de forma
interdisciplinar.

- Discutir com todos
os docentes a
regulamentação e os
meios materiais para o
apoio à pesquisa como
Iniciação Científica da
IES.

- Fortalecimento da
temática: Cultura por
meio de exposições de
artistas da terra no
espaço da IES.

- Intensificação de
programas de
extensão enquanto
cursos livres para
atender a demanda
social por meio da
semana dedicada a
cada curso.
Avaliar a

-Acompanhamento

do -A

complexidade -Maior envolvimento -Elaboração

do

Resultados alcançados
Objetivos

Ações Realizadas

Ações Propostas
Fragilidades

articulação
entre o PDI e
o PPI nas
Políticas de
Gestão
Acadêmica

Plano
de
Curso, que envolve a
analisando
o
seu oferta de formação
desdobramento
das de excelência ao
políticas ditadas no PDI e trabalhador
que
PPI.
espera
uma
formação
mais
-Encontro regulares com prática.
os coordenadores de cada
curso para providenciar
condições
de
funcionamento
dos -Não há o hábito de
se formar grupos de
mesmos.
estudos entre os
estudantes fora do
ambiente da IES
-Tabulação dos resultados nos
finais
de
da Avaliação interna e semana.
encaminhamentos
de
melhorias
junto
aos
coordenadores,
representantes dos NDEs e
colegiados de curso pela
CPA e Direção Geral.
-Elaboração de análise dos
dados
da
Avaliação
Institucional por curso pelo
s respectivos NDEs.
Reunião
com
os
funcionários para discussão
dos
resultados
da
Avaliação
Institucional
com a Direção Geral, CPA
e todas as coordenações.
Reunião para avaliação do
clima de trabalho pelos
funcionários
administrativos.

Avaliar a
articulação
entre o PDI e
a Autoavaliação

-Adequação das questões A experiência em
avaliativas,
lidar
com
os
contemplando as dez resultados
da
dimensões indicadas pelo avaliação
é
SINAES.
pequena por parte
da maioria dos
- Análise dos resultados profissionais
da
da -Avaliação Interna Faculdade.
pela CPA e discussão
com o grupo gestor da
Faculdade.
-Reunião entre CPA,
Coordenadores, Direção

Potencialidades
de
todos
segmentos
Faculdade com
metas e valores
Instituição.

os
da
as
da

calendário
letivo,
incluindo os encontros
com
os
coordenadores,
professores, NDEs e
colegiados de curso.

-Sistematização de
ações de forma -Elaboração de um
integradora.
calendário de eventos
e divulgar na IES em
geral.
-Conhecimento das
dificuldades
em
vivenciar as políticas
determinadas
no
PPC.
-Interesse da gestão
mantenedora
em
estar próximos de
todos, inclusive dos
estudantes,
dialogando sempre
que necessário.

- Reunião semestral
com todos os
funcionários,
articulando o fazer
técnico com a missão
e objetivos da IES.
-Elaboração
e
acompanhamento dos
planos de melhorias
dos cursos, após o
recebimento dos resultados das avaliações
interna e externa de
todos os cursos.
Análise
dos
resultados
da
avaliação externa e
interna pela direção
geral e discussão com
a Mantenedora na
melhoria de todos os
requisitos apontados
como
regular
e
ineficiente.

Interesse de todos Divulgar o Relatório da
em
compreender CPA da Avaliação
cada dimensão e Interna a todos os
realizar adequação profissionais
da
no seu fazer diário Instituição e alunos
dentro
da líderes e deixar exposto
Faculdade.
no site da Faculdade a
disposição de todos
alunos, professores e
sociedade civil.
Valorização
dos
dados coletados pela
CPA, fazendo parte
da discussão dos - Reflexão sobre a

Resultados alcançados
Objetivos

Ações Realizadas

Ações Propostas
Fragilidades

-Promover a
motivação
dos
estudantes e
estimular a
autonomia
intelectual por
meio da
utilização das
TICs
(Tecnologia
de
Informação e
Comunicação
e informação)

Geral e Acadêmica,
NDEs e colegiados de
curso para discutir a
função
do
Ensino
superior neste momento
da sociedade, adequação
do PDI e PPI

Potencialidades
NDEs em busca da função
do
Ensino
melhoria
da Superior na sociedade
proposta
de contemporânea.
formação.
-Introduzir, progressiPreocupação
do vamente, nas aulas as
grupo gestor com a TICs compatíveis com a
Acessibilidade.
mudança constante do
perfil dos estudantes e
necessidades do conhecimento
a
ser
dominado.
- Implementar o
Programa Mecdaysi
para acolher a chegada
do deficiente visual.
-Implementar
os
laboratórios
de
Informática desta IES.

Observa-se pelas análises realizadas que na IES há um movimento constante em
torno do cumprimento das políticas PDI, PPI e seu desdobramento na formação
sistemática dos estudantes, conforme o perfil do egresso previsto em cada curso. Procurase a coerência das políticas, dos objetivos e competências, da estrutura curricular,
metodologia e seus aspectos a serem considerados como a interdisciplinaridade,
articulação entre teoria e prática e a compatibilidade das cargas horárias do curso em
correspondência com as horas aula de 60 minutos (com as APS), das atividades
complementares, TCC e estágio.
A FIC/UNESC tem construído sua história centrada basicamente na busca por
um ensino de graduação de qualidade e o fato de localizar-se em área urbana de fácil
acesso a todos os bairros da capital propicia condições de acolher a população das escolas
públicas em seus cursos, hoje, contempla 78% da matrícula. Tem sido esta a sua marca
histórica nas relações que constrói em seu entorno e que definem seu papel social. A
Faculdade tem estabelecido como prioridade a “excelência do ensino”, conforme está
explicitado na sua Missão, que desmembrado tem-se:


A busca pelo ensino de excelência;



Formação

de

profissionais

criativos,

inovadores,

empreendedores,

capacitados e competentes.


Capazes de pensar com autonomia os conhecimentos sistematizados.



Capazes de pensar processos que contribuam para o desenvolvimento
tecnológico, econômico e sociocultural da região e do país.



Formação sob os princípios da democracia, da ética e da justiça social.

Esse fazer é constantemente debatido dado o subsídio dos resultados da
Avaliação Institucional interna e externa, levando sempre à adequação do PDI e demais
planos, os quais discutidos junto à comunidade interna são matérias para constante
processo de reflexão das políticas institucionais, visando direcioná-las de forma
intencional rumo a qualidade da formação oferecida para a sociedade que remunera por
ela e não pode receber uma educação inadequada às suas reais necessidades, neste
momento.
Em síntese, os dados comprovam a necessidade das coordenações de curso e
grupo gestor trabalhar com mais veemência a articulação entre PDI e PPI e Projeto de
Curso para a constante busca de melhoria do trabalho da IES e explicar para os alunos
essa articulação.
Os dados do questionamento sobre o conhecimento do PDI e sua relação com o
PPI e Projeto de Curso aos professores têm-se que:
Os resultados são pertinentes dado o crescimento da Instituição, em 2011 o
quadro docente estava composto por 86 professores, em 2012, 98 e em 2013 são 119. Os
contratos de professores horistas impedem que os mesmos estejam presentes em todas as
reuniões de capacitação promovidas pela IES.

3.2 DIMENSÃO 2: A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓSGRADUAÇÃO, A EXTENSÃO
A organização pedagógica dos cursos é construída considerando as metas e
Diretrizes do PDI e PPI onde as linhas norteadoras ganham materialidade em forma de
ações na especificidade de cada curso. Desta forma, o PDI, em execução, é adequado
anualmente e aprovado com a finalidade de nortear a gestão institucional e traçar a
identidade da IES, por meio de sua missão, visão de futuro, valores, metas e políticas,

assim como do PPI. Este último, como instrumento político, filosófico, teórico e
metodológico, detalhando as diretrizes pedagógicas, orientando as ações no interior do
PPC de cada curso, levando em conta a trajetória histórica, a concepção e vocação
regional, objetivos gerais e específicos e as diretrizes curriculares emanadas do
Ministério da Educação para cada curso.
Assim, as ações específicas tais como: a organização acadêmica do currículo são
pensadas e implementadas através de ampla discussão e reflexão fundamentada na
formação plural e interdisciplinar.
A busca pelo ensino de qualidade e do reconhecimento social de ser uma
Instituição que presta serviços de excelência se concretiza nas metas previstas. O quadro
abaixo descreve e expressa à situação. A organização da IES está prevista no PDI para o
período de 2013 a 2017. O quadro abaixo expressa a situação prevista e realizada para o
ano de 2013.

Quadro 6: Metas e estratégias institucionais previstas no PDI – período 2013
Projeto Pedagógico Institucional
META

ESTRATÉGIA

SITUAÇÃO

 Ampliação da oferta dos cursos Solicitação de autorização dos cursos de: Farmácia Ação concluída com a
de graduação.
e Enfermagem
solicitação ao MEC da
Autorização desses cursos.

Revisar os Projetos Pedagógicos dos cursos,
adequando-os às novas exigências legais e
atendendo às Diretrizes Curriculares Nacionais, às Ação plenamente realizada,
necessidades acadêmicas e vistas à missão da embora cíclica.
Instituição com a excelência do Ensino.

 Reestruturação dos Projetos Viabilizar ao Núcleo Docente Estruturante o
Ação realizada, embora
Pedagógicos dos cursos de acompanhamento dos projetos pedagógicos dos
cíclica.
graduação.
cursos de graduação.

Analisar os resultados avaliativos (processos de
autorização,
reconhecimento
e
avaliação Ação realizada, embora
institucional) e implementar ações para melhoria cíclica.
dos cursos.

Acompanhar sistematicamente o desempenho Ação realizada, embora
discente nas avaliações internas e externas.
cíclica.
 Acompanhamento
desenvolvimento dos cursos de Propor ações de apoio pedagógico aos discentes Ação
em
graduação, com vistas a garantir com vistas a superar as dificuldades de constante.
o processo de qualidade na aprendizagem
operacionalização.

Incentivar a melhoria da prática docente, por meio
de capacitação constante, atualização do acervo
bibliográfico e de equipamentos dos laboratórios.

andamento

Ação realizada.

Realizar formação continuada aos docentes com
Ação realizada,
vistas à melhoria de sua prática pedagógica.
cíclica.

Apoiar os docentes na participação de cursos de
Ação realizada,
mestrado e/ou doutorado e em formações
cíclica.
especificas à sua atuação.
Fonte: PDI/FIC/UNESC

Constata-se que as metas e estratégias foram cumpridas, considerando o ano em
análise, 2013, quando se refere a ações de Reestruturação dos Projetos Pedagógicos dos
cursos de graduação, Acompanhamento e desenvolvimento dos cursos de graduação, com
vistas a garantir o processo de qualidade na sua operacionalização. A meta de ampliação
de cursos segue de forma progressiva.
A IES, adota como política de ensino a oferta de cursos de graduação
contemplando a Licenciatura, o Bacharel e Curso Superior Tecnológico como etapa
inicial, formal, que constrói a base para o permanente e necessário processo de educação
continuada, organizados de acordo com as normas emanadas do Ministério de Educação e

embora

embora

comprometidas com o avanço científico e tecnológico, visando uma formação que
proporcione aos egressos, condições de se incluírem e atuarem no mercado de trabalho,
com competência e profissionalismo.
Preocupa-se, também, em proporcionar aos acadêmicos um embasamento
humanístico que lhes permita compreender as relações de trabalho, as alternativas sóciopolíticas na transformação da sociedade, as questões relacionadas ao meio ambiente e à
saúde, na perspectiva de construção de uma sociedade sustentável. Também a
correspondência entre teoria e prática de profissão é constante no processo de formação.
O Projeto Pedagógico Institucional e os projetos pedagógicos dos cursos estão
sintonizados para que os egressos dos cursos de graduação possam, com seu desempenho
e conhecimento, contribuir para o desenvolvimento sócio-econômico-cultural do
município e da Região.
No que se refere à abordagem pedagógica, a Faculdade, por meio de cursos,
reuniões e palestras, tem incentivado o corpo docente à adoção de abordagem
sociocultural, na qual o professor deve ser visto como o mediador do processo de
aprendizagem do aluno. Aos docentes são oferecidos cursos de atualização didáticopedagógica, periodicamente pela Instituição, alem de serem incentivados a participarem
de congressos, seminários em outras Instituições.
O professor enquanto mediador do processo de aprendizagem parte do
conhecimento do aluno. A partir de 2014 é intenção trabalhar e estudar a metodologia de
ensino pautada em Saviani (1998), vivenciando os cinco passos que formam a didática da
Pedagogia Histórico - Critica exigem do educador uma nova forma de pensar os
conteúdos. Essa didática objetiva um equilíbrio entre teoria e prática, envolvendo os
estudantes em uma aprendizagem significativa dos conhecimentos científicos e políticos,
para que estes sejam agentes participativos de uma sociedade democrática e de uma
educação política. A seguir os passos estruturados por Gasparin (2005):
1º Passo - Prática Social Inicial
Nível de desenvolvimento atual do estudante: se expressa pela prática social
inicial dos conteúdos. Tem seu ponto de partida no conhecimento prévio do professor e
dos estudantes. É o que o professor e os estudantes já sabem sobre o conteúdo, no ponto
de partida, em níveis diferenciados. Esse passo desenvolve-se, basicamente, em dois
momentos: a) o professor anuncia aos estudantes os conteúdos que serão estudados e seus
respectivos objetivos; b) o professor busca conhecer os estudantes através do diálogo,

percebendo qual a vivência próxima e remota cotidiana desse conteúdo antes que lhe seja
ensinado em sala de aula, desafiando-os para que manifestem suas curiosidades, dizendo
o que gostariam de saber a mais sobre esse conteúdo.
2º passo Problematização
Consiste na explicação dos principais problemas postos pela prática social,
relacionados ao conteúdo que será tratado. Este passo desenvolve-se na realização de: a)
uma breve discussão sobre esses problemas em sua relação com o conteúdo científico do
programa, buscando as razões pelas quais o conteúdo escolar deve ou precisa ser
aprendido; b) em seguida, transforma-se esse conhecimento em questões, em perguntas
problematizadoras, levando em conta as dimensões científica, conceitual, cultural,
histórica, social, política, ética, econômica, religiosa etc, conforme os aspectos sobre os
quais se deseja abordar o tema, considerando-o sob múltiplos olhares. Essas dimensões
do conteúdo são trabalhadas no próximo passo, o da instrumentalização.
3º passo Instrumentalização
Essa se expressa no trabalho do professor e dos estudantes para a aprendizagem.
Para isso, o professor: a) apresenta aos estudantes através de ações docentes adequadas o
conhecimento científico, formal, abstrato, conforme as dimensões escolhidas na fase
anterior; os estudantes, por sua vez, por meio de ações estabelecerão uma comparação
mental com a vivência cotidiana que possuem desse mesmo conhecimento, a fim de se
apropriar do novo conteúdo. b) Neste processo usam-se todos os recursos necessários e
disponíveis para o exercício da mediação pedagógica.
4º passo Catarse
É a expressão elaborada de uma nova forma para entender a teoria e a prática
social. Ela se realiza: a) por meio da nova síntese mental a que o estudante chegou;
manifesta-se através da nova postura mental unindo o cotidiano ao científico em uma
nova totalidade concreta no pensamento. Neste momento o estudante faz um resumo de
tudo o que aprendeu, segundo as dimensões do conteúdo estudadas. É a elaboração
mental do novo conceito do conteúdo; b) esta síntese se expressa através de uma
avaliação oral ou escrita, formal ou informal, na qual o estudante traduz tudo o que
aprendeu até aquele momento, levando em consideração as dimensões sob as quais o
conteúdo foi tratado.

5º passo Prática social final
Novo nível de desenvolvimento atual do estudante consiste em assumir uma
nova proposta de ação a partir do que foi aprendido. Este passo se manifesta: a) pela nova
postura prática, pelas novas atitudes, novas disposições que se expressam nas intenções
de como o estudante levará à prática, fora da sala de aula, os novos conhecimentos
científicos; b) pelo compromisso e pelas ações que o estudante se dispõe a executar em
seu cotidiano pondo em efetivo exercício social o novo conteúdo cientifico adquirido.
A implementação dessa didática está vinculada a uma nova forma dos
educadores

pensarem

a

educação,

sendo

necessário

muito

esforço,

estudo,

experimentações, coragem para inovar, divergir, arriscar e assumir desafios. Portanto, sua
aplicabilidade com êxito, depende indubitavelmente do compromisso dos educadores em
aprofundar seus conhecimentos teóricos e criarem condições necessárias como, nova
forma de planejar e aplicar os conteúdos e as atividades, almejando um ensino
significativo, crítico e transformador.
No desenvolvimento das atividades de ensino, os professores podem utilizar dos
seguintes procedimentos:
 Aula expositiva, dialogada, com utilização de recursos audiovisuais;


Dinâmica de grupo;



Estudos de casos;



Seminários;



Elaboração de resenhas, fichamentos de obras indicadas;



Execução de projetos de extensão e de iniciação científica.



Produção de textos.

As aulas são ministradas objetivando enfatizar a necessidade do interrelacionamento entre as diferentes disciplinas. Assim, pretende-se garantir a
interdisciplinaridade a partir do envolvimento do corpo docente e da interação entre eles,
por meio das discussões entre os próprios professores e das reuniões com o Colegiado do
Curso, registradas em livro-ata de reuniões.
O acompanhamento da execução do Planejamento Pedagógico é feito pela
Coordenação de Curso, sob a supervisão do Coordenador de Ensino e Extensão.
Para que o projeto pedagógico seja real, a FIC/UNESC tem estimulado
programas para a qualificação pedagógica do corpo docente, priorizando temas que

envolvam o cotidiano da relação pedagógica, sendo essa inclusive uma das diretrizes da
Política de Graduação, que são afirmadas no PDI quando a Faculdade valoriza as
seguintes estratégias: criar espaços para que ocorram reflexões sobre a metodologia de
ensino; ações de planejamento de ensino, plano de capacitação pedagógica contínua
utilização das revistas eletrônicas da IES.
Em relação à meta de Ensino e Graduação, esta tem sido realizada, mas sempre é
vista como uma meta inatingível, pois os resultados das avaliações internas indicam que
há sempre necessidade de melhoria. O desempenho dos discentes é rigorosamente
acompanhado pelas coordenações que, bimestralmente, fazem um balanço com todos os
professores e tomam decisões na busca de oferecer o melhor ao aluno e este se dedicar
aos estudos. Os projetos de cursos, também passaram por avaliação pelo Núcleo Docente
Estruturante e Colegiado de Curso. Trata-se de um procedimento constante na oferta de
cada curso, há muito que melhorar, em cada período. Para que esses afazeres pedagógicos
ocorram a Faculdade propõe o Programa de formação continuada, a ser desenvolvido na
própria instituição, incorporando também as experiências de todos os envolvidos.
A Direção da Faculdade entende que somente com a atualização e intercâmbio
do conhecimento poderá contribuir para os professores, coordenadores e funcionários
avançarem em direção ao progresso profissional e pessoal.
A insistência na qualidade dos cursos, das aulas e de todas as atividades
realizadas é tarefa prioritária da Faculdade visto que, tal empenho nos leva a buscar um
ensino de excelência. O empenho em favor da qualidade supõe índices de rigor e
exigência, de maneira que os alunos sejam levados por todos a dedicarem maior tempo ao
estudo e às atividades acadêmicas.
A Instituição preocupou em saber dos professores como eles avaliam as
discussões propostas em relação ao planejamento, à avaliação institucional, a projetos
pedagógicos, currículos, dentre outros. Conforme o abaixo constata-se que a partir de
75% dos professores dos cursos a 100% estão totalmente satisfeitos ou parcialmente
satisfeitos.

3.2.1 COERÊNCIA DAS POLÍTICAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
As Faculdades Integradas de Cacoal tem muito claro como realizar a coerência
da política de ensino (graduação e pós-graduação), a pesquisa e extensão, conforme se
verifica no fluxograma, logo abaixo. Observa-se que a política de pesquisa já está
regulamentada pelo CONSEPE, a próxima meta é cadastrar a Faculdade no CNPQ,
Diretório de Instituições, e aguardar a abertura da chamada pública.
Espera-se que a partir do próximo ano de 2014, será dado um salto na qualidade
do ensino e extensão quando do desenvolvimento da iniciação científica.

Apresentamos abaixo o fluxograma do movimento das FACULDADES
INTEGRADAS DE CACOAL nos três pilares: ensino, pesquisa e extensão.

Atualização constante das ementas;
Interdisciplinaridade

Metodologia de ensino diversificada;
Avaliação Interdisciplinar.

Ensino

Núcleo de Apoio Discente - NAD

Minimizar problemas de aprendizagem e
conflitos

Maior organização no processo educativo;
Avaliação sistemática dos cursos,
Interna e externa

Sistema de acompanhamento contínuo do
desempenho do aluno; da organização
didática e da infraestrutura institucional.

Promover a saúde nos três níveis de
atenção: primária, secundária e terciária;

Extensão

Ampliação da aprendizagem e visão
profissional, Responsabilidade social e
Desenvolvimento e integração

social

Contribuir com o desenvolvimento local e
sustentável.
Promover o desenvolvimento artístico,
cultural e a proteção do patrimônio
histórico;
Contribuir na formação da cidadania plena
nas comunidades interna e externa.
Compreender o rigor da produção
científica

Pesquisa

Iniciação Científica

Incentivar os vários tipos de pesquisas
científicas;
Promover a Ética na pesquisa.

Pós-Graduação
Lato Sensu

Formação Complementar

Alinhamento com as necessidades
regionais;
Interface da graduação e Pós- graduação

Os princípios da missão institucional permeiam os projetos Pedagógicos de cada
curso, mas para concretizá-la é preciso veicular um currículo entendido como um
conjunto de atividades intencionalmente desenvolvidas e articuladas com a prática, com o
campo profissional de cada curso. São pontos fortes os esforços dos professores e da
Instituição em difundir o conhecimento sistematizado, primando pela atitude

interdisciplinar. Outro ponto forte, é a Gestão de Informações Acadêmicas, permitem o
gerenciamento do processo educativo a partir da fluência de informações entre a
Secretaria, a Coordenação e os Professores, contribuindo para uma maior organização e
controle do ensino-aprendizagem. O estágio é outro ponto forte, cada curso possui sua
própria organização em atendimento às especificidades, totalmente regulamentados.
O questionário de autoavaliação do estudante de 2013 sobre o ensino aponta que
84,79% estão satisfeitos ou parcialmente satisfeitos com seu desempenho enquanto
estudantes:

3.2.1.1 As políticas para as áreas de ensino e graduação
Objetivo Geral: Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão,
objetivando a formação de profissionais humanistas e competentes, capazes de intervir na
sociedade e no mercado de trabalho, com ética, senso crítico e responsabilidade social.
O quadro abaixo sintetiza as realizações e as ações necessárias para a melhoria
da educação a ser oferecida.
Quadro 7: Políticas para as Áreas de Ensino- Graduação
Objetivos do
Projeto

Propor a
implantação de
cursos de
graduação e PósGraduação, a
partir da análise da
demanda social e

Resultados alcançados
Ações Realizadas

Em 2013 foi submetido
ao MEC apenas um
processo para
autorização de
funcionamento.

Ações propostas
Fragilidades

Potencialidades

A demora na
tramitação do
processo no
MEC para
autorização
dos cursos
muitas vezes,
implica na

A Instituição tem
condições materiais,
Infraestrutura Física
e profissionais com
formação Stricto
Sensu para abertura
de cursos de Pós e de
Graduação em

Ampliar a solicitação de
Autorização de Cursos
entre o período de 2014 a
2015.

Aproximar
mais
do
alunado do Ensino Médio e

Objetivos do
Projeto

Resultados alcançados
Ações Realizadas
Fragilidades

mercadológica.

Diversificar a
metodologia de
aula

Prover condições
para o
desenvolvimento
da pesquisa
científica e da
extensão

Acompanhar o
desenvolvimento
dos cursos de
graduação, com
vistas a garantir a
qualidade na sua
operacionalização.

Ações propostas

retomada da
análise da
demanda
inicialmente
identificada.

Planejamento de Ensino
contemplando a
substituição da aula
expositiva por: estudos
de casos, dinâmica de
grupos, estudo a partir
de vídeos, aulas
práticas, elaboração e
execução de projetos,
palestras com
convidados locais e
regionais, dentre outros.
Reuniões no CONSEP
para organizar a entrega
de projetos de iniciação
científica na
FIC/UNESC.

Potencialidades
diversas áreas.

verificar
os
cursos
pretendidos por eles.

Intensificar a divulgação
das
políticas
da
FIC/UNESC
para
a
sociedade externa por meio
de visitas aos grupos de
empresários
e
trabalhadores.

O professor
Pré-disposição dos
trabalha em
professores para
vários locais e inovar.
seu tempo é
curto para
planejar
dinâmicas
inovadoras de
aulas.

Não
há Ampliação do quadro
fragilidade
docente com
neste ponto. formação stricto
sensu: mestrado e
doutorado.

Propiciar cursos sobre a
didática de ensino,
objetivando a condução de
alunos à pesquisa, à
reflexão, à criatividade, a
fim de se atingir o perfil
desejado, em especial,
quanto às competências e
habilidades em cada campo
profissional.

Ampliação da contratação
professores com formação
stricto sensu.
Intensificar a iniciação
científica em 2014.

Regulamentar a
Iniciação Científica no
CONSUP.

Clareza das linhas de
Planejar o trabalho de
pesquisa.
pesquisa, estruturando as
linhas de pesquisa
institucionais.

Reuniões dos núcleos
Não há
docentes estruturantes e fragilidade
colegiados dos cursos
neste ponto.
para atualização dos
projetos de curso.

Equipe de
professores
motivados, com
vontade de formar
pessoas competentes
para a sociedade.

Realização de atividades
interdisciplinares.

Realizar reuniões
bimestrais e semestrais
com os professores para
discutir as necessidades de
melhoria do Projeto de
Curso e do ensino em sala
de aula.

Ampliação do
acervo Bibliográfico
da Biblioteca da
Faculdade.

Ampliação do acervo da
biblioteca de acordo com a
abertura de cursos e obras
referentes à formação geral
humana.

Assiduidade dos
professores.

Aquisição de
equipamentos.

Objetivos do
Projeto

Acompanhar,
através da CPA e
Diretoria Geral e
Coordenação de
Ensino, as
avaliações
externas dos
Cursos de
Graduação.

Resultados alcançados
Ações Realizadas

Ações propostas
Fragilidades

Reuniões da CPA com Não há aspecto
a Diretoria,
frágil neste item
Coordenação de Ensino
e coordenações de
curso para verificar os
pontos fortes e fracos
apontados, visando à
tomada de decisão à
melhoria da oferta dos
cursos.

Potencialidades

Atenção e interesse
dos professores no
aproveitamento da
análise dos
resultados e na
melhoria do curso.

Identificar, através da
Avaliação Institucional dos
Professores que necessitam
de acompanhamento.

Divulgação do
andamento das
avaliações da IES a
partir das verificações
no sistema.
Conseguir
atender a
demanda da
Maior integração entre sociedade que
as áreas, através de
muitas vezes
profissionais dedicados não alcança um
à graduação e a pósnúmero mínimo
graduação de forma
para formar
mais efetiva.
turmas.

Ampliar as ações
que articulem a
graduação e a pósEscolha, coletiva de
graduação.
Especialização que
amplie
consideravelmente a
formação dos
estudantes.

Aprimorar as
formas de apoio ao
discente com base
nas necessidades
apontadas na
avaliação interna

Mudanças na
Não há
sistemática de
fragilidades
avaliação, mais
neste item..
formativa sem deixar a
somativa.
Intensificação dos
cursos de reforço e
nivelamento;
Fortalecimento do
Núcleo de Apoio
Discente.

Analisar os resultados na
reunião de Colegiado dos
cursos, no CONSEPE e
CONSUP e com os
funcionários para repassar
resultados, e necessidades
discutir e incorporar as
sugestões.

Os resultados
alcançados pela
Ampliar as reuniões com
graduação e pela pósdocentes para discutir a
graduação
abertura de cursos de Póspotencializarão a
graduação
articulação com a
graduação.
Reconhecimento, por
parte dos
professores, do
empenho em oferecer
uma capacitação para
aqueles que não
conseguirão alcançar
os objetivos da
disciplina.

Apresentar aos docentes as
capacitações na forma de
mini cursos, facilitando a
participação de todos que
tem tempo escasso.
Realizar reuniões
semestrais para troca de
experiência pedagógica
realizada no ensino, na
pesquisa e na extensão.

Incentivos para que o Sistematizar um plano de
aluno forme grupo de apoio de nivelamento.
estudo extraclasse.
A existência do
Núcleo de Apoio
Discente.

Implementar o Núcleo de
Apoio Discente com a
entrada da Clínica de
psicologia.

Fortalecimento da
Ouvidoria. Os dados serão
analisados como parte da

Resultados alcançados

Objetivos do
Projeto

Ações Realizadas

Ações propostas
Fragilidades

Potencialidades
Avaliação Institucional.

Acompanhar o
impacto dos
resultados das
avaliações internas
e externas sobre as
ações pedagógicas
desenvolvidas
pelos cursos.

Análise da Avaliação
Interna pelos cursos e
elaboração de Relatórios
e Plano de Melhoria

Pouco tempo
disponível dos
docentes que
compõem o
NDE,
Colegiados e
Coordenadores
para análise e
discussão de
resultados.

Conhecimento do
perfil do corpo
discente.Possibilidad
e de construir a
evolução do perfil
dos alunos pela
comparação com
resultados anteriores.

Reunião da CPA
juntamente com os
coordenadores para
priorizar a organização dos
dados levantados pela
avaliação interna.

Elaboração do Relatório e
Plano de Melhoria de todos
os cursos com base nos
resultados da avaliação
interna.

Contatar empresas Realização de parcerias
para efetivação de com organizações no
convênios para a mercado.
oferta de vagas em
estágios e
empregos para os
discentes.

Maior
dificuldades de
parcerias na
área da saúde.

A organização do
Estágio pelo
Coordenador ou
professor do Curso
que, regulamenta e
faz a mediação do
estágio a ser
realizado pelo aluno,
isso traz satisfação
acadêmica.

Intensificar encontros com
os empresários das áreas
afins aos cursos.
Firmar convênios,
possibilitando a realização
de estágios nas áreas da
saúde e empresarial.

3.2.1.2 A extensão
A assistência, a prestação de serviços e a difusão de conhecimentos são ações
componentes da política de extensão das Faculdades Integradas de Cacoal em Cacoal.
Para transformá-las em ações de extensão propriamente dita seus propósitos estão
imbuídos do caráter educativo e transformador.
Entende-se que é por meio das suas atividades de extensão que a IES apresenta
efetivamente suas contribuições e relações com o meio social externo, levando
conhecimento e assistência à comunidade, e traz para a Faculdade a realidade técnica,
econômica e social externa. Trata-se, portanto, de uma forma de interação que deve
existir entre a universidade e a comunidade na qual é inserida.

As atividades promovidas pela instituição contribuem para a melhoria de vida do
cidadão na cidade de Cacoal e região, tendo em vista que as ações estão voltadas para os
problemas sociais básicos. Objetivam, também, promover a articulação teoria e prática
das atividades acadêmicas, adaptando-as às inovações tecnológicas e do mercado de
trabalho. Essas atividades ocorrem com veemência em cada semestre quando os cursos
promovem a “Jornada Acadêmica ou Semana do curso”.

3.2.1.3 Atividades de Extensão realizadas no ano de 2013
Objetivos
A extensão se coloca como prática acadêmica que objetiva interligar a
universidade, em suas atividades de ensino e pesquisa com as demandas da sociedade.
Também, possibilitar a interdisciplinaridade dos conteúdos, a integração das atividades,
estreitamento dos vínculos com a comunidade externa e formação integral do egresso.
O Plano Nacional de Extensão Universitária, 2000-2001, p. 5, traz a afirmação
de que:
Do ponto de vista do ensino é objetivo, também, integrar o ensino e a
pesquisa na busca de soluções de demanda sociais e incentivar a
produção cultural da comunidade acadêmica e comunidades
circunvizinhas. A Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito
assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a
oportunidade de elaboração da praxis de um conhecimento acadêmico.
No retorno à Universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado
que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento.
Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico
e popular, terá como consequências a produção do conhecimento
resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a
democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da
comunidade na atuação da Universidade.

Esta IES, ainda não tem a pesquisa com iniciação científica como um eixo que
expressa a Extensão, mas as atividades pautam em ações de responsabilidade social,
trabalhos de pesquisa, palestras, mini-cursos, seminários, mesa redonda, trazendo
profissionais que fazem a ponte entre suas produções, fazendo a leitura de forma
sistematizada de vários campos empíricos, enriquecendo tanto a comunidade interna
como a externa.
As propostas extensionistas, apresentadas no ano de 2013, foram realizadas com
sucesso, mas, ainda é preciso uma avaliação por curso e depois pelo conjunto da

Faculdade sob a coordenação da Direção Geral e Coordenação de Ensino para uma
avaliação consistente e prever melhorias nesse campo.
As atividades de Extensão da FIC/UNESC têm como finalidade a ampliação e
atualização dos conhecimentos sobre determinada temática, bem como a divulgação das
atividades da IES. A partir da oferta dos diversos cursos com suas diferentes
características, especialmente no que se refere à duração e conteúdo, o participante tem a
oportunidade de vivenciar práticas que contribuirão para o seu enriquecimento
profissional e social.
Objetivo Geral:
Apoiar, implementar, difundir e promover ações para a comunidade universitária
e a sociedade, visando ao seu desenvolvimento, à inclusão social, à democratização, à
construção do conhecimento e ao acesso às novas tecnologias e soluções, articulando as
atividades de extensão ao ensino e à pesquisa em função das demandas da sociedade.
Quadro 9: Reflexão sobre o Movimento da Extensão
Resultados alcançados
Objetivos

Ações Realizadas

Ações propostas
Fragilidades

Aprimorar
as - Discussão dos NDEs A extensão muito
comunidades interna e de cada curso sobre as forte focada nas
externa no que se refere possibilidades da oferta semanas
à
qualificação de
atividades
de acadêmicas,
profissional.
extensão
aberta
à palestras e
comunidade interna e simpósios.
externa e planejamento
das mesmas.

Potencialidades
Os
alunos
e Oferecimento de cursos,
profissionais
oficinas de extensão em
reconhecem que têm todas as áreas das
mais chance de se graduações ofertadas por
preparar para o esta IES.
atendimento
das
exigências
do Ampliação do debate
mercado de trabalho sobre Extensão,
e de sua constante realizando em conjunto
uma avaliação de cada
atualização.
curso com a presença de
todos os envolvidos.
Atendimento da
sociedade nos
laboratórios específicos
de cada curso como os
de Psicologia e Nutrição.

Estimular
proporcionar
acadêmicos
participação
eventos.

e Promoveu-se
a Não há fragilidade Participação de um Realização da Jornada
aos “Semana/Jornada
nesta ação.
grande número de Acadêmica de cada
a Acadêmica” de cada
acadêmicos
nas Curso em parceria com
em curso,
dentre
as
palestras proferidas os
conselhos
e
atividades:
Oficinas,
por
profissionais respectivas associações.

palestras
e
mesas
redondas em diversos
temas da atualidade,
contribuindo para a sua
formação profissional.

qualificados e de Realização de ciclos de
entidades
palestras em parceria
representativas.
com os conselhos e
respectivas associações.

Ciclo de palestras desenvolvidas em cada curso.
Acolher os estudantes, Projeto de recepção dos Não há fragilidade Integração
do Encontro
entre
os
esclarecendo o ingresso veteranos e recém- nesta ação.
estudante
na calouros e a Direção
no Ensino Superior e ingresso
da
Instituição
(o Geral; Coordenação de
apresentação
das FIC/UNESC:
sentido de pertença) Ensino;
Comissão
atividades de apoio aos
Própria de Avaliação;
Palestras; - cursos de
estudantes.
coordenadores e com os
nivelamento em Língua
veteranos para integráPortuguesa, Matemática
los ao curso e ao
e trote solidário.
ambiente do ensino
superior.
Proporcionar ao
acadêmico um contato
direto com a sociedade
através de atividades
práticas de responsabilidade social, ligadas
ao campo profissional
de cada curso.

- Realização de várias Muitos alunos são A participação e
ações
de trabalhadores e tem dedicação de alunos
responsabilidade social dificuldade em se e professores dos
na individualidade de dedicar mais tempo cursos em eventos,
cada curso.
para as atividades. especialmente
aqueles que promo- Realização de ações
vem ações de
coletivas (todos os
Responsabilidade
cursos), abrangendo uma
Social.
comunidade de bairros
mais carentes.

Realizar duas extensões
coletivas de responsabilidade social, sendo
uma em cada semestre.

A Coordenação de Ensino visa incentivar atividades junto às comunidades de
baixo poder aquisitivo e que requerem, portanto, potencializar sua organização política e
ações que promovam a interação entre a comunidade acadêmica da Faculdade e a
população, de modo que o ensino sistematizado e a prática tenham forte vinculação com a
realidade social local e da região Norte, sem perder de vista o contexto do país e da
conjuntura internacional. Essas atividades têm oferecido oportunidades para o
crescimento do ensino tanto de graduação quanto de pós-graduação

3.2.1.4 A pesquisa
Em consonância com as políticas de fomento à pesquisa, elaboradas e
desenvolvidas pelo Governo Federal, e a fim de cumprir seu papel social, buscando

diminuir as discrepâncias regionais em relação à ciência, tecnologia e inovação, onde
Rondônia ainda figura entre as regiões menos desenvolvidas, a FIC/UNESC vem
insistindo em um estudo que estabeleça de fato e princípios, a política Institucional de
Pesquisa. Tal política ampara-se no tripé: ensino, pesquisa e extensão e busca uma
articulação interna entre as três áreas em vista da formação do espírito crítico em seus
acadêmicos, bem como colaborar com a formação continuada de seus professores,
viabilizando a realização de projetos de pesquisa com fomento institucional que
implicarão diretamente na qualidade do ensino ofertado bem como nos índices regionais
de produção científica.
Para viabilizar essa política a IES implantou o Programa de Iniciação Científica
que coloca o acadêmico da graduação em contato com as exigências da produção do
conhecimento científico, ao mesmo tempo que colocará seus docentes no caminho da
maturação do interesse pela produção científica com todas suas implicações políticas,
sociais e éticas. Ainda anualmente promove o encontro de Iniciação Científica para
fomentar a produção.
Outro elemento significativo é o esforço da Instituição na formatação e
credenciamento do Comitê de Ética em Pesquisa da AERON que está em fase de análise,
que impactará diretamente na qualidade dos projetos de pesquisa desenvolvidos na
iniciação científica e nos trabalhos de conclusão de curso dos diversos cursos de
graduação e pós-graduação mantidos na instituição. Atualmente, essas três produções,
artigo de iniciação científica, artigo de conclusão de curso e artigo de conclusão de pósgraduação lato sensu, representam o conjunto de produção científica desenvolvidos na
IES. Porém, com a consolidação da atual política de pesquisa, essas produções em breve
figurarão em anais e periódicos científicos do país, incluindo a instituição no rol das
instituições firmemente comprometidas com a produção do conhecimento científico.
A FIC/UNESC tem consciência de que, diante dos grandes desafios que essa
área apresenta associados aos desafios regionais que não devem ser desconsiderados
neste tipo de análise, o caminho a ser trilhado ainda é longo e sinuoso. Porém, com os
avanços conquistados no último ano ela dá sinais de que há fôlego e disposição para
investir nessa empreitada.
Os professores questionados sobre o apoio da IES para elaborar e executar
projeto de Iniciação Científica, mostram-se satisfeitos

3.2.1.5 A Pós-Graduação Lato Sensu
A meta referente a Pós Graduação Lato Sensu está progressivamente sendo
desenvolvida, há muito o que aprender em relação a demanda. As pesquisas apontam um
leque grande de necessidades, mas ao divulgar a oferta, a procura é reduzida,
inviabilizando a abertura de cursos. A pretensão é que o Ensino de Pós-graduação seja
pautado pela clareza da importância da formação continuada para egressos e membros da
comunidade local e regional.
O Ensino de Pós-Graduação foi organizado com foco na complementação de
qualificação da graduação, no ano de 2011, 2012 e 2013, o que levará a resultados ainda
mais significativos a partir de 2014, com a oferta de novos cursos.
A Pós-Graduação está, também, no início dessa interface, ainda vai se impor
como um curso que vem complementar a graduação por meio do aprofundamento da
teoria-prática. Neste momento a Pós-Graduação contempla os seguintes cursos:
Quadro 10: Curso de Pós Graduação –
Curso
Gramática Normativa
Gestão Escolar

Nº de Turma
01
01

Nº Matrícula
23
30

Ano de Implantação
2013
2013

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu são oferecidos a preços razoáveis aos
portadores de diploma de curso superior. São direcionados à qualificação do profissional
de forma teórica-prática, conferindo certificados de pós-graduados.

Em 2014 a FIC/UNESC oferecerá 17 cursos que tem sido procurado durante
todo o ano de 2013. Mas, somente no final de 2013 pode mapear profissionais
competentes e habilitados para desenvolver a parte do ensino e aprendizagem dos futuros
alunos.
Quadro 11: Cursos previstos de Pós Graduação - 2014

Cursos

HEMOTERAPIA

MICROBIOLOGIA
CLÍNICA,
INDUSTRIAL E
AMBIENTAL

SAÚDE MENTAL

DEPENDÊNCIAS
QUIMICAS

Engenharia de
Segurança no
Trabalho

Formação Docente
ara o Ensino
Superior
CONTABILIDADE
TRIBUTÁRIA E
AUDITORIA
GESTÃO DE
RECURSOS
HUMANOS

Modalidade

Regime

Lato sensu
(Especialização)

Presencial

Lato sensu
(Especialização)

Presencial

Lato sensu
(Especialização)

Presencial

Lato sensu
(Especialização)

Presencial

Lato sensu
(Especialização)

Presencial

Lato sensu
(Especialização)

Presencial

Turno de
Funcionamento

CHT

Vagas

Ano

360

50

2013

360

50

2013

360

50

2013

360

50

2014

670

50

2014

360

50

2015

Integral

Integral

Integral

Integral

Integral

Integral

Lato sensu
Presencial

Integral

360

50

2015

Presencial

Integral

360

50

2016

Presencial

Integral

360

50

2017

(Especialização)
Lato sensu
(Especialização)
Lato sensu

Design de Interiores

(Especialização)
Quadro 22 do PDI. Cursos de pós-graduação – Cronograma de Implantação.

Os cursos de Pós-Graduação terão duração mínima de 360 horas. Somente os
alunos que houverem apresentado o Trabalho de Conclusão de Curso (ou Monografia) e
frequentado pelo menos 75% da carga horária prevista, além de obter um aproveitamento
de aprendizado equivalente a 70% no processo de avaliação global farão jus ao
Certificado de Conclusão correspondente.
O acompanhamento do desenvolvimento do processo qualitativo dos cursos de
pós-graduação acontecerá com base nos dados da avaliação interna, os quais sustentarão
constantes debates entre as coordenações da Pós, gestores, CPA e cursistas. É na Pós que
a integração com o ensino, pesquisa e extensão ocorre com mais freqüência. Sempre que
temas interessantes são abordados pelos alunos ocorrerá um seminário de socialização
com todos os estudantes.
A FIC/UNESC se esforça no sentido de aumentar o padrão de qualidade de sua
organização e gerenciamento didático-pedagógico da Instituição, trata-se de uma meta em
constante busca. Conseguiu-se grande avanço nos domínios cinco anos, porém tem muito
que fazer continuamente.
A Pós Graduação tem como objetivo geral: Preparar profissionais de nível
superior, visando atender às demandas sociais por meio da democratização do ensino de
pós-graduação e da educação continuada.

Quadro 12: Movimento da Pós-Graduação
Resultados alcançados
Objetivos

Atender as demandas da
sociedade através do
oferecimento de cursos
de Pós Graduação, para
ampliar capacitação do
público do Estado de
Mato Grosso do Sul.

Ações Realizadas

Reuniões de estudo dos
cursos com seus órgãos
colegiados para estudo
das demandas de Pós
Graduação Lato Sensu.

Fortalecer e consolidar Integração das
a política institucional propostas dos cursos de
da Pós-graduação.
pós-graduação com os
projetos pedagógicos
dos cursos da

Ações propostas
Fragilidades

Potencialidades

A Faculdade
oferta poucos
cursos, por ser
nova, está em fase
de
desenvolvimento.

Promoção de encontros
periódicos com os
professores para
discussão do
desenvolvimento da
pesquisa.

Elaboração de
diversos cursos de
pós-graduação
lato sensu para
oferecer à
sociedade.

O número de
egressos é muito
pequeno, quase
não movimenta a
proposição de

Acompanhamento
sistemático dos cursos
oferecidos e
necessidades dos

Realizar eventos e
palestras com o
objetivo de atrair
o público alvo dos
cursos,

Resultados alcançados
Objetivos

Ações Realizadas

Ações propostas
Fragilidades

graduação.

novos cursos.

Organização
pedagógica alinhada
nacionalmente.

Potencialidades
egressos da graduação. mensurando o
potencial dos
Catalogação dos
cursos.
professores
qualificados para
Trabalhar com os
lecionar na Pósconcluintes uma
Graduação.
política de
continuação da
Facilitação das ações de graduação.
divulgação mais
específicas, com o
aumento da inserção de
palestras de
profissionais.

3.3 DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO
A Instituição expressa seu compromisso e responsabilidade com o ensino de
qualidade a diferentes segmentos com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento
científico, tecnológico cultural e social das comunidades.
Um de seus pontos fortes está expresso nas bolsas oferecidas, a funcionários,
familiares e a alunos. Estes também são beneficiados pelo PROUNI, FIES, sendo este
contemplando 48% dos benefícios.
Programa de nivelamento aos ingressantes com defasagem de aprendizagem. No
campo da saúde, os estudantes de Psicologia, Biomedicina e Nutrição, juntamente com
seus professores prestam orientações para a população em relação aos cuidados com a
alimentação, pressão arterial, dentre outros.
O ensino articulado aos programas de extensão e responsabilidade social tem
favorecido a motivação dos estudantes e professores que tem recebido o reconhecimento
da sociedade, assim como tem propiciado o interesse dos acadêmicos em aprofundar mais
nos conhecimentos aplicados nesses programas. Outra questão observada é aumento do
comprometimento dos alunos com os problemas sociais. A análise mostra que a
Faculdade pode implementar mais projetos comprometidos com a sociedade, como a
oferta do curso na língua de sinais, assim como projetos que incluam ações referentes à
economia e à sociedade.

Observa-se que neste ano de 2013, a Instituição fez um esforço maior do que os
anos de 2011 e 2012, ampliando as atividades de responsabilidade social junto às
atividades de extensão e os alunos evidenciaram isso

3.4 DIMENSÃO 4: A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
As Faculdades Integradas de Cacoal se comunica com a sociedade no seu Portal
na Internet englobando diversas ferramentas que oferece um relacionamento com os
cursos de graduação, de extensão, de Pós-Graduação.
Dentre as ferramentas midiáticas tem-se o site onde o aluno e sociedade têm
acesso democrático às informações como a área acadêmica com todos os links de acesso
à Instituição como Webmail, Manual Acadêmico, Calendário, benefícios, formas de
ingresso, Ouvidoria, Downloads. Conta com área Institucional com notícias relacionadas
a instituição e sociedade, sua estrutura; missão e objetivos; histórico da IES; apresentação
das empresas conveniadas e o espaço para as pessoas interessadas em trabalhar nesta
Instituição se cadastrar; informações sobre o vestibular; biblioteca e um link especial para
contato. Conta, ainda, com notícias. A sociedade encontra um site de fácil acesso,
contemplando inúmeros diálogos que ela queira travar com a Instituição.
A comunicação com a sociedade, também ocorre por meio de várias mídias que
vêm sendo agregadas ao longo da história da instituição: site, outdoor, folders, cartazes,
murais, e-mail, mala direta, mídias sociais (facebook,); televisão, rádio, jornais
impressos, palestras e visitas a vários setores da indústria, comércio e empresas, além do
diálogo com os estudantes nas escolas que ofertam o Ensino Médio. Ainda são ativados
murais de avisos fixados em vários locais, inclusive em cada sala, calendário acadêmico,
calendário de eventos a disposição no site da Instituição. A IES se comunica diretamente
com a residência do aluno por meio do serviço de correios que entrega uma cartamensagem, travando um contato indireto e profícuo com a população, que recebe em casa
as informações de interesse público da educação oferecida.
As campanhas publicitárias são um meio importante de comunicação com a
sociedade local, sejam para a divulgação de processos seletivos, eventos, cursos,
conquistas. No ambiente interno conta com amplos murais e acesso dos estudantes à

informações de seu interesse por diversos setores. A instituição conta com imagem
positiva perante a sociedade, especialmente a local, o que é ratificado pela participação de
autoridades políticas, civis e de representações sociais nas atividades promovidas. A
Instituição tem celebrado parcerias com os conselhos de classe e sindicatos, realizando
eventos em conjunto.
O aluno questionado sobre a comunicação da IES com a sociedade obteve-se:

Quadro 16: Avaliação e proposições da Comunicação com a Sociedade
Resultados alcançados
Objetivos

Ações Realizadas

Ações propostas
Fragilidades Potencialidades

Transmitir
as Apresentação de vídeos Não
há Os alunos têm Criar mecanismos para
concepções
de em que a Instituição se fragilidades imenso
prazer transmitir claramente para
educação da IES.
apresenta e informa as neste campo falar dos cursos. todos os públicos com que a
concepções de educação
IES se relaciona suas reais
pensadas em cada curso.
concepções educacionais, de
forma a refletir sua cultura
organizacional.
Discutir
alunos,

com

os Novos
contratos
de Não
há Profissionais
pessoal especializado em fragilidades reconhecidos

Ampliar o diálogo com a
no sociedade por meio de maior

Resultados alcançados
Objetivos

Ações Realizadas

Ações propostas
Fragilidades Potencialidades

funcionários, NDEs comunicação gráfica.
dos
cursos
a
qualidade e os
recursos
da
comunicação
interna e externa.

de aproximação das entidades
de classe, TV, Rádio e
visitas
à
sociedade
Profissionais
organizada.
criativos
e
inovadores na arte
gráfica
e
da
escrita.

neste campo. mercado
trabalho.

Maior investimento
na comunicação via
TV.

Funcionamento da
Fortalecer
o
setor
Ouvidoria como
responsável
pela
parte da Avaliação
comunicação
social
da
IES.
Institucional

Apoiar
e
sensibilizar
a
Comunidade
Acadêmica,
professores
e
funcionários para
trazerem pessoas da
comunidade externa
para a FIC/UNESC
por meio de eventos
educativos
e
culturais.

Realização de palestras
Não há
Interesse em
educativas com
fragilidade participar por
profissionais conceituados neste campo parte dos
da sociedade do Estado
professores e
acadêmicos.
Investimento da
Mantenedora em
trazer
profissionais de
fora, com
destaque no meio
acadêmico e
profissional.

Realização da Semana de
cada curso, com entrada
livre.
Promoção de cursos de
extensão a valores
mínimos, permitindo a
participação da sociedade
interessada.

Convidar a comunidade
externa a vir até a IES para
se informar por meio de
palestras na área da saúde,
estética, de gerenciamento e
comportamentos sociais.

Trazer os intelectuais para
discutir as demandas da
atual sociedade em relação à
formação de pessoas.

Utilização dos veículos de
comunicação
local
e
regional na divulgação dos
projetos, das metas e das
ações da Faculdade.
Participar
dos
eventos
sazonais
promovidos
pela
sociedade.

há
Participação dos cursos em Não
eventos como o dia da dificuldades
Mulher e orientações de nesta
saúde à comunidade
atividade.

Interesse das
coordenações e
professores em
participar

Avisar a todos interessados
sobre
os
eventos
educacionais e culturais
realizados na sociedade, em
geral.

Dos eventos de
cada
área
promovidos por
diversas entidades
de classe.
Estreitar
o - Promoção de atividades
relacionamento com com o Ensino Médio,

Não

há Fácil acesso às
secretarias

Realizar convênios para o
cumprimento de estágios

Resultados alcançados
Objetivos

Ações Realizadas

Ações propostas
Fragilidades Potencialidades

a Educação Básica e proporcionando preparo
com as demais para o ENEM.
secretarias públicas.
-

dificuldades municipais e
estaduais em
nesta
todas as áreas.
atividade.

dos diversos cursos.
Oferecimento de cursos,
palestras que o poder
público venha necessitar.
Disponibilizar de espaço
físico para algumas ações
públicas.
Fazer-se
presente
nas
atividades públicas, sempre
que convidado.
Oferecer
cursos
de
complementação ou PósGraduação
que
forem
solicitadas
pelo
poder
público.

Estruturar a
Ouvidoria enquanto
um instrumento de
avaliação
Institucional.

Atendimento pela
Congestiona Confiança dos
Coordenadoria de Ensino e mento de
alunos e da
Extensão que soluciona
trabalho
sociedade nesse
demandas realizou
serviço.
encaminhamentos aos
meios adequados.

Apresentar a todos um relato
da utilização da Ouvidoria
para assuntos diversos pelos
alunos.
Atualizar o Manual do
Acadêmico adequando
conforme os uestionamento
s dos alunos no decorrer do
ano.

3.4.1 OUVIDORIA
A ouvidoria foi estruturada pela direção geral e divulgada pela Instituição e está
funcionado adequadamente pela Coordenadoria de Ensino.
Deste modo, encontra-se sob a responsabilidade do Diretor Geral e Coordenação
de Ensino, os quais respondem aos e-mails, fazem atendimento individual e pequenas
reuniões com os reclamantes. Esta IES tem uma vantagem por ser pequena, a direção
geral resolve a maioria das reclamações na forma presencial e rápida. Os e-mails
recebidos são destinados aos responsáveis, que prontamente buscam solucionar os
problemas.

Trabalha-se intensamente a imagem da Instituição na comunidade, uma imagem
que sempre foi positiva pelos 29 anos de trabalho de inserção da Instituição nos
problemas locais e regionais, sobretudo de ordem social da mantenedora.
Busca-se uma participação sistemática da sociedade nos eventos realizados pela
Faculdade, objetivando a sustentação da imagem da Instituição junto à própria sociedade
e instituições parceiras nos projetos.

3.5 DIMENSÃO 5: POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO
DOCENTE E CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
O Corpo docente das Faculdades Integradas de Cacoal estrutura-se a partir da
construção dos projetos pedagógicos dos cursos, implementados na vigência do PDI. A
Faculdade ao estruturar seu Corpo Docente dá prioridade para profissionais com
doutorado ou mestrado concluídos ou em andamento.
O Corpo Docente da FIC/UNESC é contratado de acordo com a
Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e o regime de trabalho é estabelecido a
partir das atividades acadêmicas desenvolvidas pelo professor, podendo o mesmo
ser contratado como horista, Tempo Parcial ou Tempo Integral. Percebe-se o claro
esforço da instituição em contratar o maior número possível de professores na
modalidade Tempo Integral, a fim de desenvolver suas políticas acadêmicas de
modo mais consistente.

A Faculdade vem fazendo um esforço para ampliar o seu quadro de docentes
com formação stricto sensu, somando doutores e mestres a Instituição conta com 60% de
seus professores, um percentual significativo, contudo, difícil de se alcançar aqui no
Estado de Rodônia.
Em relação ao Regime de Trabalho a Faculdade amplia de forma significativa o
contrato integral e parcial, juntos somam 82% do corpo docente. Muitos trabalham em
seus escritórios e não aceitam passar da carga que os classifica como horista.
A IES, ao compor seu corpo docente, exige a titulação mínima de graduado na
área em que ministrará aula e formação de especialista, priorizando o mestre ou o doutor.
Além da formação do professor, considera-se ainda, os seguintes requisitos: a experiência

na docência superior, a formação didático-pedagógica, o conhecimento específico do
campo de saber e a ética no desempenho da função.
A Faculdade também exige que o corpo docente tenha experiência profissional,
especialmente nos cursos de formação específica (bacharelado) e tecnológicos, visto que
a prática docente busca conciliar teoria e prática, na formação de profissionais
competentes frente às exigências da sociedade e do mercado de trabalho.
Cabe ressaltar que esta IES tem como política interna de apoio aos docentes, o
financiamento para participação em eventos e atividades científicas, congressos ou cursos
na área de sua atuação. A indicação e a aprovação dos nomes dos professores para essas
atividades são de responsabilidade do Colegiado de Curso.
A Faculdade, ainda, prevê condições para a qualificação do docente, permitindo
o afastamento das funções para participar de atividade técnica ou docente e ainda, cursar
programas de pós-graduação, podendo receber ajuda financeira da Mantenedora. A
Faculdade também incentiva os docentes a participarem de eventos promovidos por
outras instituições.
Os professores são comprometidos com a qualidade do ensino e com a missão
institucional. Porém, uma das fragilidades verifica-se no regime de trabalho, pela
dificuldade institucional de aumentar a dedicação dos professores em tempo integral,
pois, muitos possuem outro trabalho fixo.
O corpo técnico e Administrativo, assim como o Corpo Docente, é estruturado e
implementado com a ampliação dos cursos e atende a todas as repartições da instituição.
Todavia, a preocupação maior da Faculdade é o atendimento que deve ser eficaz e
eficiente a todos os setores da Instituição e aos seus acadêmicos.
A Faculdade preocupada com a qualificação do corpo técnico administrativo
oferece cursos de formação continuada, incentiva seus funcionários a ingressarem nos
cursos de graduação e encaminha os funcionários para a participação em cursos e
eventos, com o incentivo financeiro da própria Instituição e apóia a continuidade dos
estudos e conclusão da educação básica, quando for o caso.
Quadro 19: Avaliação e proposições da Política de Pessoal
Objetivos do
Projeto

Resultados alcançados
Ações Realizadas
Fragilidades

Potencialidades

Ações propostas

Objetivos do
Projeto
Ampliar a
política
institucional de
recrutamento e
seleção para o
corpo técnicoadministrativo e
docente, ambos
com a participação do RH.

Resultados alcançados

Ações propostas

Ações Realizadas
Fragilidades
Participação dos
coordenadores da
política de
recrutamento e
seleção para o corpotécnico administrativo
e o docente junto ao
RH e Direção Geral

A Instituição
ainda tem uma
rotatividade do
pessoal
administrativo.

Potencialidades
Recrutamento de
docente por meio de
uma aula didática a
uma banca na área
do curso e a
presença de um
doutor da área da
Pedagogia.

Realizar, semestralmente,
reuniões coletivas para
exposição das dúvidas e pensar
o trabalho de forma coletiva.
Dar prosseguimento ao contrato
de pessoal com qualificação
compatível com o trabalho a ser
realizado.
Ampliar o quadro docente com
formação stricto sensu.
Apresentar o Plano de Cargos e
Carreira a todos.
Dar continuidade ao programa
de capacitação dos funcionários
e dos docentes.

Ampliar o
Ampliação da carga
número de
horária de alguns
docentes como docentes para regime
Regime de
de trabalho parcial e
trabalho parcial e integral.
integral.

Muitos docentes
não têm
interesse na
contratação
Integral, pois
têm sua
empresa.

Os contratos novos Continuar a ampliar a carga
podem ser
horária do quadro docente com
selecionados para os dedicação parcial e integral
candidatos que
possuem tempo
integral para se
dedicar à IES.

Realizar
convênio de
saúde
beneficiando
todos os
funcionários e
familiares

Planejamento da
Não há
oferta de convênio de fragilidade neste
saúde subsidiado
campo.
progressivamente, de
acordo com os
vencimentos, pela
mantenedora.

Todos se
manifestaram
interessados.

Informar aos
docentes e
técnicoadministrativos o
plano de carreira
institucional,
incluindo
detalhamento
sobre os critérios
de seleção e
progressão

Reunião explicativa
sobre o Plano de
Cargo e Carreira
docente e dos
funcionários.

Interesse em
conhecer o
documento e
compreender a
organização da
Instituição e
identificar os seus
direitos e deveres.

Falta
experiência para
os funcionários
no trabalho em
educação.
Rotatividade.

Firmar convênio de saúde e
odontologia com todos os
funcionários
e
professores
interessados.

Subsídio de até
100% para o
colaborador com
salários mais
reduzidos

Valorização do
docente que está
cursando o
Mestrado ou

Retomar a leitura do Plano de
Cargo e Carreira com os
funcionários e docentes.
Capacitar sobre o serviço a ser
realizado.

Objetivos do
Projeto

Resultados alcançados

Ações propostas

Ações Realizadas
Fragilidades

Potencialidades
Doutorado. O
salário é
diferenciado.

Manter
atualizada a
política de
pessoal com
relação ao Plano
de Benefícios

Concessão da bolsa Não há
de estudos de 100% dificuldades
para funcionários
neste item.
com mais de um ano
de contratação.

O funcionário dá Acompanhar e mensurar, ao
muito valor à bolsa longo do tempo, se o trabalho
de estudos.
prestado tem tido melhoras.

Viabilizar e
acompanhar
processos de
capacitação do
corpo técnicoadministrativo e
do corpo docente

Capacitação dos
docentes pela Direção
Geral e Acadêmica e
a própria coordenação
de curso que realiza
reuniões constantes
para capacitação e
tomada de decisões
coletiva em relação
ao curso, visando a
sua melhoria.

Aprimoramento
profissional e
pessoal dos
colaboradores,
elevando o
sentimento de
valorização
individual e
retomada de ações
de desenvolvimento

Falta tempo para
o funcionário e
docente se
qualificar.

Incentivar e valorizar a
participação de todos na
capacitação, no início de cada
semestre.
Estabelecer horário em que a
maioria pode estar presente.

. É proferida uma
palestra e depois um
debate sobre os temas
atuais da educação.

3.6 DIMENSÃO 6: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO

3.6.1 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA
As Faculdades Integradas de Cacoal são organizadas e regulamentada pelo
Regimento, Estatuto da Entidade Mantenedora e pela legislação federal vigente. Esta
Faculdade reúne sob administração única, quinze cursos de graduação, e está na busca da
consolidação da pós-graduação e fortalecimento da extensão. Conta com órgãos
normativos, consultivos, deliberativos, executivos e suplementares.
A Faculdade está estruturada de forma simples e objetiva, com apenas dois níveis de
decisão, nível superior e nível de coordenações, de forma a facilitar a comunicação administrativa

e a funcionalidade operacional, principalmente entre a Mantenedora, a diretoria e as coordenações
dos cursos e, entre estas e os docentes, alunos e comunidade em geral.

A Administração Superior terá como órgão deliberativo o Conselho Superior –
CONSUP e o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CONSEPE, e como Executiva a
Diretoria Geral.
Cabe destacar a composição do CONSUP, instância maior de decisão, trata-se de
um órgão superior deliberativo, normativo, consultivo e jurisdicional, em matéria
administrativa e instância final de recurso da Instituição. São seus membros:
 Diretor Geral – Presidente do CONSU;
 Coordenador de Ensino;
 Coordenador de Pós-Graduação e Pesquisa;
 Coordenador do ISE
 Coordenadores de curso;
 Representantes docentes, eleitos por seus pares;
 Representantes do corpo discente;
 Por um representante da Mantenedora por ela indicado;
 Por um representante da comunidade escolhido pelo Conselho Superior.
As competências do CONSUP estão disciplinadas no Regimento da Faculdade

3.6.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL
A organização da estrutura operacional da Faculdade está sob a responsabilidade
da direção geral, Coordenação de Ensino, Direção Acadêmica e Direção Administrativa e
Financeira. Cada qual responde por trabalhos distintos, mas integrados na sua
operacionalização.
O quadro abaixo apresenta análise desta Dimensão e prevê ações para o ano de
2014.
Objetivo Geral: Manter atualizado o Cadastro de Informações Acadêmicas da
Faculdade.

Quadro 20: Avaliação e proposições da Organização e Gestão da Instituição
Resultados alcançados
Objetivos

Ações Realizadas

Ações propostas
Fragilidades

Manter
atualizado o
Cadastro de
Informações
Acadêmicas da
Faculdade, nos
sites do MEC e
portal da UNESC.

Realização de um processo Prazos muito curtos
dinâmico de atualização no para inserção de
Cadastro de cursos no Edados no E-mec.
mec.
Realização de um processo
dinâmico de atualização no
Cadastro Docente;
Realização de um processo
dinâmico de atualização do
CENSO;
Realização de um processo
dinâmico de cadastro de
cursos previstos no PDI/EMEC.

Potencialidades
Possibilidade de
analisar
estatisticamente
todos os dados.

Designar a Escola de
negócios para
coordenar esse
processo de trabalho.

Realizar reunião do
Transparência da Colegiado para
discutir a atuação do
informação para
Coordenador de
comunidade
acadêmica e a
Curso, com vistas a
sociedade em geral melhoria do ensino.

Melhoria na
distribuição do
Quadro Docente.

Manter uma base de
dados de todos os
docentes sob a
coordenação da
Direção Acadêmica.

Acompanhar a
evolução do
quadro docente,
quanto às
características de
titulação, regime
de trabalho, carga
horária e
produção
acadêmica.

Organização de um Quadro Não há dificuldade
Docente, curriculum vitae e neste item.
carga horária docente por
curso e na Instituição como
um todo.

Acompanhar a
folha de
pagamento de
todos os
professores.

Elaborar a folha de
A folha modifica
pagamento de todos os
mês a mês.
professores e o pagamento
de serviços temporários
realizados por profissionais
de fora da instituição.

O controle dos
profissionais da
educação.

Continuar a cargo da
Direção
Administrativa/Finan
ceira.

Acompanhar os
resultados do
ENADE, IDD e
CPC dos cursos e
o IGC da
Faculdade junto
ao INEP.

Levantamento do histórico
e realização de projeções
dos resultados no intuito de
identificar padrões.

Acompanhamento
e controle da
Faculdade e
tomada de decisões
em conjunto.

Tomar decisões de
saneamento dos
pontos frágeis de
cada curso, por meio
de reuniões de
discussão com a
Coordenação,
Colegiado, NDE e
Coordenação de
Ensino.

Melhor alocação
do docente.
Melhor
identificação na
qualificação do
docente.

O excesso de
cuidado que a
Instituição tem que
ter com as
exigências do MEC,
atrapalha a
autonomia da
Acompanhamento e verifi- Instituição na busca
cação dos alunos seleciona- de uma qualidade
dos para o Exame Externo. processual.

Identificação dos padrões
técnicos e critérios de
avaliação do INEP.

Resultados alcançados
Objetivos

Ações Realizadas

Ações propostas
Fragilidades

Potencialidades

Reunião com coordenações
e professores sobre os
critérios do Enade para
avaliar a Instituição.
Relacionar com a
sociedade,
dialogando sobre
a presença da
UNESC e,
também, levantar
as demandas de
formação em
defasagem para
possível
atendimento,
ofertando cursos,
extensão e
realizando
pesquisa.

Visitas a setores sociais,
escolares, empresariais e
associações de classe.

Não há dificuldade
neste item.

Realização de palestras nos
mais diversos setores da
sociedade.
Comparecimento a eventos
sociais, culturais e políticos
promovidos pela sociedade.

Projeção da
UNESC na
sociedade.

Atendimento das
demandas sociais,
culturais e
formação de
profissionais a
curto, médio e
longo prazo.

Realização de visitas
aos setores sociais,
dialogando sobre os
cursos e finalidades.

Promover eventos
que propicie a
relação desta IES e
demais órgãos,
instituições,
entidades, empresas
e comércio em geral.

Melhorar o clima
organizacional
desta IES.
Criação de um ambiente
humano, dialógico dentro
do qual todos os
funcionários se sintam bem
e motivados a trabalhar na
IES

Oferecimento de um
curso motivacional e
estabelecer um
ambiente amigo e
aberto ao diálogo
com a empresa e
direção geral da IES.

3.7 DIMENSÃO 7: INFRA-ESTRUTURA FÍSICA
O quadro a seguir apresenta a distribuição das instalações físicas incluindo salas de aula,
instalações para docentes, área de alimentação, laboratórios, biblioteca, auditório e instalações sanitárias.

Descrição
50 Salas de aula
02 salas de apoio (Bloco E/G)

Área (M2)
3.068,00
55,76

2 Salas de vídeo

110,38

3 Laboratório de informática com acesso à internet

193,83

Laboratório de Psicologia Experimental

66,2

Laboratório de Neuroanatomia

76,91

Biotério

12,95

Laboratório de Psicodiagnóstico 1

59,03

Laboratório Multidisciplinar

55,08

Laboratório de Citologia

56,7

Centro de Atendimento Psicossocial

140,94

Brinquedoteca

64,03

Tv escola

58,77

Biblioteca e videoteca

808

Anfiteatro

272

Sala de Audiência Simulada

128,02

Coordenações de cursos (08 salas individuais)

200,25

Secretaria acadêmica

82,6

Secretaria docente

21,15

Sala de professores

73,8

Sala de Atendimento ao Acadêmico

48,29

Sala de Reunião

48,29

Gerência de informática e Provedor de Internet

21,83

Reprografia

53,51

Restaurante

100

Diretoria

23,01

Coordenação de Administração e Planejamento

23,01

Departamento financeiro

23,01

Departamento de recursos humanos

23,01

Secretaria de Pós-Graduação e Polo EAD.

21,83

Sala da Mantenedora da IES

23,01

2 Salas Arquivos

43,66

Empresa Júnior e CPA

18,56

Núcleo de Práticas Jurídicas

48,29

Escritório de Assistência Jurídica Gratuita

51,22

Quadro 28. Descrição da estrutura física.

As salas de aula e as demais instalações acadêmicas são adequadas às atividades a que se destinam
apresentando condições de salubridade, espaço suficiente, boa iluminação, sendo ainda ventiladas e com
boa acústica. As instalações administrativas foram planejadas para este fim, estando, portanto
arquitetonicamente apropriadas.
Os docentes dispõem de salas de reuniões e gabinetes de trabalho (em fase de conclusão),
devidamente equipados, assim como existem, também, instalações para as coordenações dos cursos. As
Instalações sanitárias são adequadas no que diz respeito à quantidade e condições de limpeza e manutenção.

Quanto às instalações físicas os professores possuem opinião apontada no gráfico abaixo

3.7.2 BIBLIOTECA
As Faculdades Integradas de Cacoal - FIC entende que a biblioteca deve ser dotada de acesso
especial aos portadores de deficiência física e a estes disponibilizar, também, todos os equipamentos
necessários, computadores, e sanitários apropriados.

Para a atualização do acervo, serão levadas em consideração as solicitações de professores,
sugestões dos profissionais da área e consulta freqüente de catálogos de editores.
As Faculdades Integradas de Cacoal - FIC priorizará a incorporação de materiais novos e
inovadores, que indiquem ter a capacidade de fornecer uma nova dinâmica ao processo de ensinoaprendizagem, e que auxiliem os estudantes e professores em suas atividades curriculares e
extracurriculares.
Os seguintes critérios são observados na seleção dos materiais do acervo incluindo os sites, vídeos
e CD-ROMs recomendados:


Adequação aos propósitos e ao público-alvo da Biblioteca;



Boa apresentação e atratividade visual;



Convênios de cooperação com outros institutos de pesquisa em educação, bibliotecas e museus;



Indicações de usuários da Biblioteca, docentes e/ou de pesquisadores da Faculdade;



Interatividade com o usuário;



Liberdade de direitos autorais, ou autorização de uso do material pelo detentor dos direitos;



Pesquisas na rede Internet;



Presença de conteúdo significativo, de fácil compreensão e utilização;



Qualidade, atualidade e confiabilidade da informação;



Reconsideração, Descarte e Avaliação do Acervo;



Relevância e utilidade para o usuário.
A princípio, todo material incorporado ao acervo torna-se permanente. A reconsideração da

seleção poderá ocorrer nos casos em que o material apresente baixo índice de utilização, que não justifique
sua permanência no acervo, ou seja, constatados problemas relativos aos direitos autorais.
Em casos de dúvidas ou desentendimento quanto à adequação de algum material, este será
submetido à avaliação de bibliotecários, professores, educadores, e pesquisadores da Faculdade, cujo
parecer final decidirá sobre a permanência ou não do mesmo.
Os links externos recomendados passarão por uma reavaliação periódica, e sua inclusão será
reconsiderada nos casos em que o site não mais atenda aos critérios de seleção acima, ou quando constatada
a falência do link.
Quanto aos métodos de acesso à informação a Biblioteca se utilizará de todas as formas disponíveis para
manter informados os seus usuários sobre os produtos e serviços colocados à sua disposição e quais as
principais fontes de informação especializada.
Disponibilizará a informação contida no seu acervo documental, através de leitura “in loco” e
empréstimo domiciliar, com exclusão dos periódicos, os quais não podem sair da biblioteca. O Serviço de
Empréstimo destina-se somente a docentes, discentes, ex-alunos e entre bibliotecas. Faculta igualmente um
Serviço de Fotocópias, quer de artigos de publicações periódicas, quer de capítulos de monografias. Além

do acesso direto aos documentos, o usuário terá a sua disposição de um serviço de pesquisa bibliográfica
automática, através de consulta à Base de Dados.

Espaço físico
Atualmente, o acervo da biblioteca ocupa uma área de 808 m2 e comporta estantes, mesas,
ventiladores, ares-condicionados e computadores, extintores de incêndio, câmeras de circuito interno,
sinalização e boa ventilação. A biblioteca conta com iluminação adequada, utilizando lâmpadas
fluorescentes como medida de conservação, uma vez que estas não afetam diretamente os documentos. Há
guarda-volumes para os pertences dos usuários. O espaço físico da biblioteca dispõe de:


Gabinetes de estudo individual: são 9 gabinetes de estudo individual. A utilização dos gabinetes
pode ser feita por todos os usuários;



Gabinetes de estudo coletivo: são 03 gabinetes de estudo coletivo com capacidade para 05 pessoas
exclusivos para a utilização de grupos de usuários, sendo vedada a utilização individual. A
utilização dos gabinetes pode ser feita por todos os usuários;



Sala de Leitura: destinada à utilização por todos os usuários, a sala de leitura disponibiliza mesas
colocadas entre as estantes para acesso direto ao acervo;



Sala de Vídeo: sala com capacidade para 12 usuários destinada a utilização de fitas de vídeo e
DVDs do acervo da videoteca.
o

A Biblioteca está equipada com instrumentos que objetivam proporcionar segurança aos
usuários e ao acervo. São eles:



Extintores de incêndio com pó químico seco e com água;



Lâmpadas de emergência - Acendem automaticamente caso haja interrupção súbita de energia
elétrica;



Grades nas janelas para se evitar o furto dos materiais do acervo;



Fitas magnéticas e Portal com sensor eletrônico, para detecção de tentativas de retirada de
materiais sem o devido empréstimo;



Câmeras de Vídeo para monitorar o recinto da Biblioteca e o fluxo dos usuários em circuito
interno;



Saída de emergência pela porta de acesso aos Portadores de Necessidades Especiais localizada no
lado oposto à entrada principal;



Guarda-volumes para proporcionar local adequado e seguro para guarda de pertences dos usuários.



Acervo está disposto em estantes, devidamente classificado (CDD), catalogado (AACR2), com
etiquetas de lombada, código de barra, bolsos e fichas, seguindo todo processo técnico exigido
pelos padrões internacionais.

Descrição dos Setores e áreas ocupadas

Área (M2)

Especificação
Gabinetes individuais

24,90 m2

Gabinetes coletivos

20,48 m2

Balcão de atendimento

41,25 m2
15,9 m2

A Sala de vídeo

As estantes têm dois metros de altura, com altura média de 35 centímetros de espaço entre elas
e estão devidamente sinalizadas. As divisórias são de 2 faces para melhor aproveitamento. As estantes estão
disponibilizadas de maneira a facilitar a procura e o manuseio da obra desejada pelo usuário. Além dessa
facilidade, os funcionários da biblioteca prestam todo auxílio e orientação ao usuário nessa procura. O
acesso ao acervo é permitido aos usuários. A retirada das obras das estantes é feita diretamente pelos
usuários, com exceção do acervo de multimeios e processos. As obras retiradas das estantes para consulta
deverão ser colocadas em estante destinada exclusivamente para fins de recolocação por funcionário
habilitado. O usuário nunca poderá recolocar as obras nas estantes sob o risco de acondicioná-las em local
inadequado.
Acervo
A formação e atualização do acervo dá-se através de solicitações de professores e acadêmicos.
São feitas também sugestões através de consultas aos catálogos de editora, em particular, relativos aos
lançamentos de obras, nas diversas áreas de interesse da Biblioteca.
O material bibliográfico encontra-se à disposição dos corpos docente e discente, técnicoadministrativo e pessoal de apoio da Instituição, bem como à comunidade para consulta local.
O acervo da Biblioteca é composto de: livros, periódicos e revistas especializadas, fitas de
vídeo (VHS), fitas K-7, disquetes, cd-rom, dvd, jornais, mapas, obras especiais, obras de referência e
processos transitados em julgado nas áreas penal e civil.
Todo acervo está cadastrado no sistema Sábio com possibilidade de consulta pela Internet
dentro ou fora do campus. O acervo dispõe de livros e periódicos indicados na bibliografia das disciplinas
dos cursos de graduação. As aquisições dos livros são feitas diretamente em editoras e distribuidoras
nacionais. Os periódicos são adquiridos por assinatura, intercâmbio ou doação de diversas universidades e
faculdades brasileiras, com prevalência das assinaturas.
No quadro abaixo encontra-se a situação atual do acervo por área de conhecimento.
Distribuição do Acervo por área de conhecimento
Área Do Conhecimento

Títulos

Volumes

Ciências Exatas e da Terra

1271

3724

Ciências Biológicas

286

583

Engenharia/Tecnologia

264

791

Ciências da Saúde

235

471

Ciências Agrárias

33

70

Ciências Sociais Aplicadas

7760

19236

Ciências Humanas

4873

12698

Lingüística, Letras e Artes

2801

4517

TOTAL

33716

42090

Fonte: Biblioteca da instituição- Cacoal - Rondônia.
O quadro abaixo descreve a situação atual do acervo de periódicos por área de conhecimento.

Distribuição Acervo de Periódicos por área de conhecimento
Área Do Conhecimento

Nacionais

Estrangeiros

Ciências Exata e da Terra

38

Ciências Biológicas

02

Engenharia/Tecnologia

04

Ciências da Saúde

08

Ciências Agrárias

-

Ciências Sócias Aplicadas

53

04

Ciências Humanas

32

03

Lingüística, Letras e Artes

55

TOTAL

192

07

Fonte: Biblioteca da instituição– Cacoal – Rondônia
A Biblioteca possui ainda, no Setor de Referência, os seguintes tipos de obras: enciclopédias,
dicionários gerais referentes a idiomas, informática, ciências sociais, política, economia, direito, ciências
tecnológicas, manual de elaboração de estudos monográficos entre outros.
Em seu acervo, a Biblioteca dispõe também de recursos audiovisuais e bases de dados,
abrangendo diversas áreas do conhecimento, conforme quadro abaixo.
Recursos Audiovisuais por áreas de conhecimento
Área do Conhecimento
Ciências Exata e da Terra

VHS/CD-Rom/DVD
282

Bases de Dados
01

Ciências Biológicas

44

-

Engenharia/Tecnologia

05

02

Ciências da Saúde

27

02

Ciências Agrárias

09

01

Ciências Sócias Aplicadas

690

04

Ciências Humanas

249

06

Lingüística, Letras e Artes

81

01

TOTAL

1387

17

Cronograma de Expansão
A instituição, ciente da necessidade de contínua expansão do acervo da biblioteca, tem
destinado um percentual de sua arrecadação mensal para viabilizar esta expansão.
A Biblioteca tem definida uma política de expansão e de atualização de seu acervo para atender
de modo satisfatório a demanda ocasionada pelo aumento de usuários. A aquisição de livros é feita com
regularidade, pelo menos duas vezes ao ano, levando-se em consideração a:



indicações de docentes;



procura pelos discentes;



indicação dos coordenadores de cursos;



compatibilidade do acervo com o conteúdo das disciplinas; e,



reposição devido a danos.

Acadêmicos, professores, coordenadores de cursos e servidores técnico- administrativos
poderão solicitar a compra de livros por meio do preenchimento do Requerimento de Avaliação para
Compra.
Os pedidos são entregues na Biblioteca para despacho e enviados ao departamento de compra.
Os livros indicados serão analisados pela Bibliotecária- Chefe que dá parecer sobre a necessidade da
compra. Com base nesse processo de aquisição e de acordo com o plano de expansão da Biblioteca, são
definidas as listagens de aquisição.
Os periódicos são adquiridos por assinatura, intercâmbio ou doação de diversas Universidades
e Faculdades brasileiras, com prevalência para as assinaturas.
Existe a preocupação em atualizar o acervo complementando os títulos existentes com novas
edições por meio de compras isoladas no transcorrer do ano, mesmo que fora do cronograma oficial de
compras.

O planejamento orçamentário da instituição prevê ampliação gradativa do acervo com recursos
do Fundo de Apoio à Biblioteca (FAB). O investimento previsto no orçamento da instituição poderá ser
alterado em função da autorização de novos cursos de graduação e ampliação das bibliografias básicas e/ou
complementares das disciplinas dos cursos de graduação.
A previsão de ampliação do acervo está assim definida, conforme quadro abaixo:

Plano de Atualização do Acervo
DESCRIÇÃO

ANO/QUANTIDADE

Ano

2013

2014

2015

2016

2017

Acervo total (previsão)

42000

45000

48000

52000

55000

Serviços e Acesso ao Acervo
A biblioteca, além de atender a comunidade acadêmica, atende à comunidade externa
proporcionando-lhe não só a consulta ao seu acervo como os demais serviços a seguir indicados, com
exceção do empréstimo domiciliar e da normalização bibliográfica.
a)

Atendimento e informações ao usuário - Orientação individualizada ao usuário na busca de
informações e na utilização do acervo. Todos os funcionários da biblioteca atendem aos usuários
que necessitam de esclarecimentos sobre o uso do catálogo informatizado, os fundos bibliográficos
e documentais, os serviços e recursos disponíveis bem como sobre os contatos com outras
bibliotecas nacionais ou estrangeiras.

b) Comutação Bibliográfica (COMUT) - Oferece serviço de comutação (COMUT) mediante o
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), atuando como biblioteca
solicitante. É por meio deste serviço que é possível solicitar cópias de materiais bibliográficos de
outras instituições, como artigos de periódicos, teses e anais de congressos, mediante a cobrança
do custo da reprografia e despesas de correio.
c)

Visitas Guiadas - Propicia o conhecimento da estrutura da Biblioteca e dos serviços que oferece
bem como treinamento aos usuários quanto à correta utilização dos terminais de consulta ao
acervo, base de dados, bibliotecas virtuais, acesso ao acervo, etc. Aos discentes, esse serviço
normalmente é prestado quando da entrada após o matrícula realizada no curso. Contudo, poderá
ser solicitado a qualquer momento no balcão de atendimento.

d) Empréstimo domiciliar à comunidade acadêmica via on-line e consulta local para a comunidade
externa. O empréstimo domiciliar só será concedido aos funcionários técnico-administrativos, aos
professores do quadro e aos alunos regularmente matriculados.

e)

Base de Dados - Utiliza como base de dados textuais e referenciais: SciELO, IBICT, BIREME;
RENIMA e outros;

f)

Consulta livre - Acesso direto às estantes e aos materiais dos acervos (livros, periódicos,
monografias e TCCs e etc) por todos os usuários.

g) Pesquisa ao acervo em catálogo on-line por meio de terminais - Banco de Dados Bibliográficos do
acervo local (Sábio) permite consulta nos terminais da Biblioteca e demais microcomputadores
conectados à Internet.
h) Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos - Orientação aos alunos quanto à normatização dos
trabalhos acadêmicos, ficha catalográfica e utilização de normas técnicas da ABNT. Essa
orientação é feita de forma gratuita e pessoal, por telefone (quando possível) e por e-mail. A
Biblioteca dispõe de manual de normas de apresentação dos trabalhos científicos da própria IES e
normas atuais da ABNT para consulta pelos usuários.
i)

Reserva de obras e Renovação de Empréstimo - O sistema de reserva de obras e renovação de
empréstimo segue política adotada pela Instituição e é feito por meio do acesso remoto no site da
Biblioteca (http://www.unescnet.br:8080/sabiocacoal/). A renovação pode ser feita também
diretamente no balcão de atendimento.

j)

Bibliotecas Virtuais (via Internet) - A consulta em bibliotecas virtuais pode ser feita diretamente
no site da Biblioteca. As bibliotecas virtuais dispõem de diversos livros eletrônicos gratuitos e
isentos de pagamento de direitos autorais e de bases de dados.

k) Consulta de novas aquisições - A consulta de novas aquisições de obras adquiridas para o acervo é
feita diretamente no site da Biblioteca. A pesquisa pode ser feita entre datas ou a partir de uma
data determinada.
l)

Regulamentos - Os regulamentos de Estágio, TCC, Atividades Complementares, Núcleo de
Pesquisa, Conselho Editorial, Departamento de Extensão e outros de interesse direto da
comunidade acadêmica estão à disposição para consulta.

m) Acesso à Internet - Os terminais de consulta ao acervo estão conectados à Internet como
instrumento de pesquisa aos usuários. Esse serviço é prestado gratuitamente.
O acesso ao acervo é livre para todos os usuários. A biblioteca dispõe de serviço de
empréstimo domiciliar a professores, alunos e funcionários.
Há uma sala de reprografia dentro da biblioteca para cópias de documentos e outra fora de seu
espaço físico, mas dentro do campus.
Possibilita a consulta a bases de dados via Internet. Todo o acervo (livros, obras de
referência,periódicos, DVDs, cd-rom e outros) encontra-se catalogado seguindo o padrão descrito
anteriormente. Os documentos estão dispostos nas estantes, devidamente classificados (CDD), catalogados
(AACR2), com etiquetas de lombadas, código de barra, bolsos e fichas,seguindo todo processo técnico
exigido pelos padrões internacionais. A Biblioteca disponibiliza catálogos para consulta on line aos
usuários por meio de terminais de computadores em suas dependências, bem como nos laboratórios de
informática, permitindo o acesso remoto que consulta por assunto, autor, título, tipo, ano e idioma.

A Biblioteca disponibiliza catálogo para consulta on line aos usuários que poderá ser feita
diretamente em seu site (http://www.unescnet.br:8080/sabiocacoal/) pelos seguintes meios:


No campus da IES: em terminais instalados na Biblioteca ou nos microcomputadores
dos laboratórios de informática;



Fora do campus: em microcomputadores pessoais que tenham acesso à Internet.

Quadro 21: Avaliação e proposições da Infraestrutura
Resultados alcançados
Objetivos

Ações Realizadas

Ações Propostas
Fragilidades

Ampliar o acervo Aquisição de títulos
Não há dificuldade
de livros conforme para cada semestre
neste item.
o Planejamento de que se inicia em 2014.
ensino e
periódicos
acadêmicos,
conforme
solicitações dos
professores e
coordenadores de
curso.

Conhecer as
necessidades de
leitura dos alunos

Atualizar os
computadores de
uso da biblioteca.

Levantamento das
necessidades.

Levantamento das
necessidades de
equipamento da
biblioteca

Potencialidades
Tem possibilidade de se
tornar um centro
cultural. É a única
biblioteca em um raio
de 12 km² em um local
mesclado de escolas da
educação básica pública
e privada, empresas e
residências.

Ampliação do
Acervo de forma
gradual,
semestralmente. Os
professores deverão
passar a listagem da
necessidade com um
semestre de
antecedência

Disposição da empresa
em atender as
necessidades dos
alunos.

Assinar periódicos
essenciais para a
ampliação do
conhecimento e
cultura dos alunos.

Prioridade é oferecer
as condições materiais Ampliar o horário
visando o ensino de
de atendimento
excelência e a conquista
do aluno para
freqüentar a biblioteca.

Atualizar os
programas essenciais
para o atendimento do
s alunos com
deficiência.

Adquirir obras ou
assinatura de
revistas ou
periódicos

Resultados alcançados
Objetivos

Ações Realizadas

Ações Propostas
Fragilidades

Potencialidades
essenciais e
requisitados pelos
alunos.

Aquisição de
computadores mais
potentes.
Promover o
marketing da
Biblioteca, por
meio da
divulgação de seus
serviços, produtos,
acervo e meios
disponíveis, na
comunidade
interna e externa.

Visita agendada para
os calouros com a
finalidade de
conhecerem o
potencial da
Biblioteca em seus
estudos.

Não há dificuldade
neste item.

Orientação aos
alunos de como
acessar a Base de
Dados e consulta aos
livros.
Motivação dos alunos
para consultarem as
obras, jornais e
periódicos da
biblioteca em suas
atividades
pedagógicas.

A demanda pela
biblioteca é intensa e
contínua.
Atendimento de
excelência.

Informar aos
professores sobre o
acervo de sua
disciplina e mostrar
o potencial de
trabalho que pode
desenvolver com os
alunos.
Informar alunos e
professores do
acervo disponível on
line para ser
acessado em
qualquer lugar de
estudo.

Assinatura dos jornais
da cidade.
Continuar com a
assinatura dos
jornais da cidade.

3.7.3 INFRAESTRUTURA ACADÊMICA
As Faculdades Integradas de Cacoal - FIC entende que deve acompanhar as necessidades de
atendimento da área acadêmica e administrativa oferecendo espaço físico destinado aos laboratórios. Estes
devem atender plenamente as necessidades dos cursos qualificando o atendimento aos seus professores e
alunos.
As principais políticas para os laboratórios se referem a:



Atender totalmente as necessidades de atividades práticas de ensino,

pesquisa

e

extensão desenvolvidas na Instituição;


Equipar os laboratórios, de modo a possibilitar sua modernização e

efetivo

funcionamento;


Assegurar a manutenção dos equipamentos e fornecimento regular do
consumo específico, imprescindíveis à continuidade dos



material

de

trabalhos nos laboratórios;

Assegurar condições adequadas de iluminação, ventilação, instalações hidráulicas e elétricas e
limpeza;



Manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento,

adequação e atualização;



Manter mobiliário adequado e suficiente para arquivo, guarda e

exposição de material de

consumo, reagentes, vidrarias e equipamentos


em geral;

Estabelecer normas e prover equipamentos de segurança mantendo-os em plenas condições de
funcionamento;



Contratar e qualificar pessoal técnico em quantidade suficiente para

executar

as

atividades

laboratoriais;


Destinar de 2% a 8% de sua receita líquida auferida para a atualização

do

seu

acervo

bibliográfico e das instalações de laboratório.

Condições de conservação das instalações
Em todo horário proposto para as atividades, os laboratórios terão técnicos que
ficarão permanentemente na Instituição para garantir eficácia no atendimento. Além
disso, para garantir o bom funcionamento do setor, de acordo com as normas de
biossegurança, o laboratório de apoio dispõe de um manual de procedimento operacional
padrão (POP) para as atividades que são supervisionadas pelo técnico responsável. A
manutenção do material e reposição de material e equipamentos será realizada
semestralmente ou de acordo com a necessidade.

3.7.4 INFRAESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO DO PORTADOR DE
DEFICIÊNCIA
A instituição providenciou todas as adequações para atender ao Decreto nº
5296/2004. As instalações administrativas, são todas no andar térreo e todas adequadas e
as salas de aulas foram projetadas observando-se todos os requisitos estabelecidos no
referido decreto, em especial quanto a rampas facilitando a circulação. Os banheiros
contam com barras de apoio nas paredes e portas especiais.

Quanto aos alunos portadores de necessidades especiais relativas à audição e à
fala, condições especiais são providenciadas em função das demandas que eventualmente
forem surgindo. A Faculdade oferece em seus cursos a disciplina de LIBRAS como
optativa, e aberto à comunidade não acadêmica. Pelo menos um funcionário de cada setor
tem que participar desse curso a fim de poder manter um diálogo com os eventuais alunos
com esse tipo de deficiência.
Para eventuais alunos com deficiência visual a IES possui equipamentos a serem
utilizados por esses alunos como o DOX VOX, teclados com alto relevo em Braille.
No estacionamento estão reservadas vagas para portadores de deficiência física,
sempre no espaço mais próximo da entrada principal.

3.7.4.1 Acessibidade
A política de inclusão da UNESC se inscreve na discussão mais ampla do direito
de todos à educação e na igualdade de oportunidades de acesso e permanência, com
sucesso, no ensino superior. Dessa forma, incluir significa refletir sobre condições
subjetivas de convívio e sobre a forma como nos percebemos nas relações com as
diferenças.
Quadro 22: Avaliação e proposições da infraestrutura aluno especial e adequação dos
laboratórios e equipamentos
Objetivos

Ações Realizadas

Resultados alcançados
Fragilidades

Ofertar as
condições
físicas de
equipamentos e
planejamento
pedagógico
específico para
atendimento aos
alunos com
deficiências
especiais.

Mapear as
necessidades de
espaço e
equipamentos para
atendimento dos
alunos com
deficiência..

A diversidade das
necessidades
especiais exige
respostas
específicas.

Ações propostas

Potencialidades
Biblioteca equipada
Capacitar os professore nas
com sistema DOSVOX exigências da Nota Técnica
e Programa para
385/2013.
deficientes visuais.
Atendimento dos portadores
Programa Mecdaisy que de necessidades especiais –
permite que a
PNEs em relação ao espaço
transformação de texto físico, equipamentos e
em texto falado.
materiais.
Interesse e preocupação
dos funcionários e
professores para incluir
estudantes com
necessidades especiais.

Oferecer pessoal de apoio
aos portadores de
necessidades especiais PNEs.
Manter o curso de LIBRAS.

Objetivos

Ações Realizadas

Resultados alcançados
Fragilidades

Adequar os
laboratórios às
demandas dos
projetos
pedagógicos dos
cursos.

Ampliação
de
laboratórios para
atender
as
especificidades de
cada curso.

Potencialidades
Satisfação do corpo
discente e docente em
obter uma estrutura
tecnológica da
Faculdade.

Aquisição constante de
peças laboratoriais e de
materiais de consumo em
quantidade suficiente para a
oferta das aulas práticas nos
laboratórios.

Constantes reivindiElevado custo
cações na área da
dos equipamentos informática por parte
de software.
dos docentes e
discentes, auxiliando a
acertar o passo com a
sociedade tecnológica
de nosso tempo.

Ampliar o nº de
recursos
audiovisuais e
multimídias.

Adequar as
condições de
espaço físico
das áreas de
convivência,
buscando
adequá-los às
necessidades de
atendimento dos
cursos.

É permanente a
necessidade de
atualização do
equipamento de
informática nos
laboratórios.

Ações propostas

Análise das
condições do
espaço físico das
áreas de
convivência.

Falta cantina com
boa infra-estrutura
facilitando a
permanência dos
alunos dentro das
instalações da
Realização de
Faculdade de
melhorias de
maneira
acordo com o
confortável e
número de alunos satisfatória
dos cursos.

O espaço físico da
Abrir processo de edital para
instituição é amplo,
concorrência do espaço da
novo e atende a
cantina.
comodidade dos alunos.
Previsão de melhorias
da cantina com boa
infra-estrutura por meio
de processo aberto de
concorrência para novas
empresas.

Ampliar os
quadros de avisos
no espaço de
convívio social.
Criar as
Construção do
Não há ponto
salas/gabinetes espaço necessário frágil
para os docentes ao trabalho de
administração da
Faculdade;

Implementar o uso do espaço
físico de convivência com
meios de comunicação da
Faculdade na divulgação de
suas políticas, avisos,
convites e resultados
pedagógicos.

Construção adequada de Organização e utilização de
gabinetes para os
gabinetes para estudos
coordenadores de curso individuais dos docentes.
e salas administrativas.

3.8 DIMENSÃO 8: PLANEJAMENTO E AUTOAVALIAÇÃO
As Faculdades Integradas de Cacoal concebem a avaliação institucional
associada à idéia de planejamento das atividades administrativas e acadêmicas. Esta
constitui um elemento primordial para orientar a gestão das IES. O fazer avaliação
institucional desta IES segue os parâmetros atuais do Sinaes, mas apresenta certas
especificidades, em razão da história e das características da instituição, bem como de sua
missão. Os resultados apontam caminhos para a ressignificação da sua qualidade.

Portanto a relevância da avaliação institucional para a Faculdade implica na
busca da qualidade da educação oferecida. É a medida de qualidade do ensino, da
pesquisa, da extensão e da gestão acadêmica, seus resultados são seguidos por medidas
concretas para o redimensionamento do ensino.
De acordo com Dias Sobrinho:
A avaliação é um instrumento fundamental da reforma do Estado.
Nenhum Estado moderno desenvolvido pode abrir mão da avaliação.
Isto significa que a avaliação é um instrumento valioso de diagnóstico
interno (autoavaliação) e externo, que vem adquirindo uma importância
crescente, principalmente a partir dos anos 90, que [...] podem ser
chamados de década da avaliação (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 97 e
98).

A CPA tem trabalhado junto aos coordenadores dos cursos visando concretizar
as metas estabelecidas, tais como o índice de adesão de alunos e de professores ao
processo de autoavaliação, que a partir de 2011 foi previsto a participação mínima em
60% de alunos e 90% de professores e 100% dos coordenadores. Na Dimensão
Planejamento e Avaliação existem objetivos voltados a três áreas:


Aprimoramento do desenvolvimento de ações institucionais, contribuindo
através de diagnósticos contínuos e meta-avaliação – Avaliação Interna;



Avaliação externa dos cursos de graduação (MEC/INEP);



Avaliação externa – ENADE.

O trabalho da CPA se desenvolve buscando sempre uma leitura universal destes
resultados tanto no que tange ao perfil do alunado (dados da avaliação interna/ ENADE);
quanto às potencialidades e fragilidades apontadas nos Relatórios das Comissões de
Avaliação Externa dos Cursos de Graduação, e os resultados quantitativos e qualitativos
do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Procura, assim, contribuir com os
gestores para o aprimoramento dos cursos quer no que se refere ao Projeto Pedagógico e
ao corpo docente, quer no relacionado à infraestrutura física e aos recursos disponíveis.
Em relação aos egressos, ainda não foram incluídos na avaliação. A CPA
apresenta para a comunidade acadêmica, no início do primeiro semestre e do segundo
subsequente os resultados da avaliação por meio da coordenação de cada curso que
apresenta os resultados aos alunos, permitindo reflexão e ações corretivas para melhorias
e implementações dos cursos e possibilitando novas ações integradas no planejamento da
IES. Cada curso traça seu Plano de Melhoria e a Instituição propicia as condições para

resgatar a qualidade, caso tenha se mostrado em queda. O processo de autoavaliação
gerou gráficos interpretativos, permitiu gerar juízos críticos sobre a IES.
Portanto, a avaliação nesta IES, implica em mudanças no processo de
planejamento; de decisões, na organização curricular, na infra-estrutura, no quadro de
pessoal, no sistema normativo e no processo de mudança organizacional e pedagógica
A CPA se preocupa em divulgar os resultados das avaliações (interna e externa)
no site, os coordenadores apresentam aos alunos de cada curso e a CPA faz várias
discussões com os núcleos docentes estruturantes durante o ano. Está em processo de
construção pautado nos princípios democráticos da participação, com negociação e
sensibilização dos diversos segmentos que precisam contribuir com o processo de
autoavaliação.
A Avaliação Institucional está consolidada para ocorrer no primeiro semestre,
avaliando a Instituição, curso e professores. No segundo semestre ocorrerá a avaliação do
egresso e dos professores, o que possibilita identificar as condições de ensino, pesquisa e
extensão, suas potencialidades e fragilidades, com vistas à melhoria da sua qualidade por
meio do redirecionamento do planejamento. Esse processo provoca amplo debate entre os
gestores, CPA, coordenadores, professores, discentes das ações acadêmicas e
administrativas rumo à melhoria do ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação.
Segue no quadro abaixo a síntese do movimento da CPA em 2013 e propostas
para 2014.
Objetivo Geral: consolidar nas Faculdades INTEGRADAS DE CACOAl o
processo de avaliação institucional como prática de reflexão de suas fragilidades e
potencialidades, buscando aprimorar seu desempenho rumo à qualidade esperada pela
sociedade, como também atender o estabelecido pelo Sistema nacional de Avaliação da
Educação Superior – SINAES.

Quadro 23: Avaliação e proposições da Avaliação Institucional
Resultados alcançados
Objetivos

Ações Realizadas

Ações propostas/2014
Fragilidades

Realizar
avaliação
interna
UNESC

a Reuniões gerais da CPA.

A percepção dos
discentes sobre a
da
avaliação como
algo que toma
Análise dos resultados do ano tempo.
2013 e preparação para a
avaliação de 2014.

Potencialidades
Adesão
de
100%
dos
professores
e
coordenadores
no trabalho de
conscientização
da realização da
Avaliação
Interna.

Sensibilização dos discentes e
docentes para os objetivos da
avaliação interna orientada
pelas dimensões do SINAES.

Realizar a avaliação
interna seguindo as 5
fases do Regimento da
CPA e envolver os
gestores, alunos, NDEs e
Colegiados de Curso

Realização
da
Avaliação
Interna
por
meio
de
questionários online.

Reformular os formulários e questionamentos
da avaliação interna
online.

Organização de uma escala de
uso dos computadores para os
discentes responderem os
questionários.

Apresentar por
dimensão.

Tabulação e organização dos
dados em tabelas.
Analisar e
refletir os
resultados da
avaliação
interna.

A CPA realizará uma
reunião com os alunos
de cada curso para que
eles compreendam os
propósitos e ajudem a
disseminar a cultura da
avaliação entre seus
colegas.

Realização de reuniões de
estudo dos resultados da
avaliação interna com todas as
coordenações de curso e seus
respectivos colegiados.

Disponibilização
de tempo dos
professores,
coordenadores e
demais
seguimentos da
Divulgação e análise dos resul Faculdade para
tados da Avaliação para todos análise dos dados.
os segmentos da Faculdade.

O interesse de
todos, após
visualizarem os
resultados por
participar da
discussão e
utilizar os dados
para melhoria
do ensino.

Produzir a síntese dos
resultados da avaliação
por meio de PowerPoint
e refletir nas reuniões
com os coordenadores
docentes e discentes, por
curso.

Realizar encontros com
a gestão, os NDEs e
Colegiados de Curso
para análise dos dados
consolidados e apurar as
mudanças necessárias
indicadas pela avaliação
interna.
Elaboração do Plano de
Melhoria de cada curso.
Adequar
os Análise dos questionários em
reunião da CPA com os
questionários
para
melhor NDEs, Coordenadores de

Não há
fragilidade neste

O interesse de
Readequar os
participação dos questionários seguindo
coordenadores e as dimensões do

Resultados alcançados
Objetivos

Ações Realizadas

Ações propostas/2014
Fragilidades

Potencialidades

conduzir
as curso e de Ensino e Extensão e item.
Direção Geral
mudanças
necessárias para
a qualidade do
ensino a ser
desenvolvida na
IES.

NDEs na
adequação dos
instrumentos de
coleta de dados.

SINAES e itens
considerados nos
formulários de
Avaliação da CONAES.

Elaborar
relatórios
parciais
de
análise
dos
resultados,
avaliando
o
cumprimento
da missão da
Faculdade,
a
fim de apurar as
ações
de
melhoria
da
qualidade
de
educação
oferecida

A lógica das dez
dimensões do
SINAES ao
orientar a
análise da
avaliação dos
aspectos
institucionais
sobre os quais é
preciso emitir
juízo de

Analisar criticamente os
dados da autoavaliação e
da avaliação externa e
gerar informações e
conhecimentos
produzidos por meio de
reflexões indutoras de
melhoria da qualidade;

Produção de tabelas e gráficos
que estimulem os docentes e
discentes a fazer a leitura e
participar com sugestões de
melhoria do processo de
educação oferecida.

O tempo da
comunidade
acadêmica, muito
escasso para
debater com mais
calma a vivência
da Faculdade das
Elaboração do Relatório de
10 dimensões
Autoavaliação para o MEC
orientadas pelo
com a participação de todos os SINAES.
segmentos.

Valor.

Formular propostas para
a superação das
deficiências encontradas
na proposta da
Faculdade, com base nas
análises e produzidas
nos processos de
avaliação.

3.8.1 PROPOSTA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA PARA 2014
Na concretização dos seus propósitos institucionais, e, levando-se em
consideração os princípios e metas constantes do Plano de Desenvolvimento
Institucional-PDI (2013-2017), do Projeto Pedagógico Institucional, a equipe da CPA
apresenta o quadro-síntese, apontando os principais objetivos e respectivas ações em
todas as dimensões propostas no roteiro de auto-avaliação estabelecido pelo Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), com a finalidade de
Institucionalizar o processo de avaliação a fim de torná-lo condição para a oferta de
ensino superior com qualidade. Na dimensão 8, Avaliação Institucional deste Relatório
estão previstas as ações da CPA para 2013. O quadro abaixo amplia as ações previstas,
contemplando-as nas dimensões abaixo relacionadas:

Quadro 24: Propostas para 2014
Dimensões

Objetivos

Ações

Ampliar a compreensão dos Realização uma oficina sobre a gestão de curso e a
coordenadores de curso de como integração entre PDI, PPI e PPC.
trabalhar a integração entre PDI,
PPI e PPC.
Realização de oficinas para os professores
compreenderem o desdobramento do PDI, PPI nas
Discutir a Missão das Faculdades atividades de extensão e pesquisa.
Integradas de Cacoal e sua
identificação com o PDI em relação
ao seu compromisso com a
Apresentação para os alunos a missão da IES e
formação de qualidade, com suas
mostrar na síntese do PDI e PPI e o reflexo na sua
finalidades e inserção regional e/ou
formação, identificando a relação com suas
nacional na contemporaneidade.
finalidades, compromisso com a qualidade de
aprendizagem.

Missão e Plano de
Desenvolvimento
Institucional - PDI

Orientar
os
alunos
como
acompanhar e compreender o
Reunião de estudo com a Direção Geral sobre a
Projeto de Curso e planos de Ensino
missão da Faculdade e sua identificação com o PDI
de cada disciplina..
em relação ao seu compromisso com a formação de
qualidade, com suas finalidades, valores, visão de
futuro e inserção regional e/ou nacional na
contemporaneidade.

Capacitar os professores sobre o
desdobramento das políticas do PDI
e PPI em seus projetos de Curso e
plano de ensino.

Explicação pelos professores do Plano de Ensino
para todos os alunos e sua relação com a missão e
finalidades e compromisso da Instituição e dos
discentes com a formação de excelência.

Informar a comunidade acadêmica Apresentação e discussão com os alunos do Projeto
sobre o Plano de Desenvolvimento de Curso, não só no início do curso com os
Institucional e sobre o PPI.
calouros e somente nas primeiras aulas dos
veteranos, mas durante discussões sobre o
planejamento do curso, quando o NDE se reúne e
aprova no Colegiado determinadas decisões. É
preciso repassar aos alunos as adequações.

Realização pela CPA de uma palestra para todos
alunos sobre a hierarquia dos planejamentos e os
principais pontos do PDI, PPI e Plano de Curso e os
desdobramentos no Plano de Ensino dos
professores.

Dimensões

Objetivos

Ações

Discutir constantemente com os Realizar reunião de estudo sobre do PDI e PPI com
alunos, professores, coordenadores o Colegiado e coordenação de curso para
e
demais
funcionários
a adequações secundárias.
compreender a Missão, valores e
visão de futuro da instituição e seu Adequar os projetos de Curso e plano de ensino de
desdobramento no fazer pedagógico acordo com o PDI e PPI.
e administrativo diário.
Adequar os projetos de Curso e plano de ensino de
acordo com o PDI e PPI.

Fixar a missão em vários espaços ocupados pelos
discentes, docentes, comunidade em geral e demais
pessoas.
Debater o contexto social do compromisso da
Faculdade assumido por meio de sua missão e sua
tradução na prática social.

Discutir o encontro entre teoria e Realização curso sobre: “gestão da sala de aula no
prática na gestão da aula no ensino e Ensino Superior”.
a aprendizagem dos alunos.
Realização de curso sobre a Gestão da Portaria
385/2013 sobre o atendimento à Acessibilidade
para além da estrutura Física.
Discutir cada curso em relação aos
demais perante os resultados da Elaboração de um Programa de capacitação dos
avaliação interna e externa.
professores e funcionários.
Políticas para:
Ensino, Pesquisa,
Extensão e PósGraduação

Encaminhar roteiro para que cada curso elabore o
seu Plano de Melhoria pautado no s resultados da
Avaliação Institucional.
Estimular os Núcleos Docentes Estruturantes a
avaliar os projetos pedagógicos constantemente.

Constituir um grupo de trabalho para avaliar as
ações voltadas para a promoção do ensino, da
pesquisa e da extensão para 2014.
Regulamentar a Pesquisa e Iniciação Científica no
âmbito institucional.

Dimensões

Objetivos

Ações

Desenvolver a Pesquisa com Elaborar e propor Projetos de Iniciação Científica.
Iniciação Científica e, também de e prever a extensão na devolutiva social de seus
forma Interdisciplinar.
resultados à sociedade local.

Avaliar a concepção da extensão e a Pensar a prática da extensão como devolutiva social
articulação dessas atividades com o à sociedade advinda da pesquisa e produção do
ensino, com a pesquisa e com as conhecimento.
demandas sociais.
Conhecer cada docente focando as Levantar e agrupar todos os indicadores que
fragilidades e potencialidades para possibilitam a avaliação do docente: titulação;
superação e investimentos.
dedicação à instituição, produção científica;
técnicas; notas obtidas na Avaliação institucional
pelos alunos, avaliação da coordenação do curso e
da direção acadêmica.
Repassar para cada docente o resultado de sua
avaliação individual, pelos alunos.
Capacitar o corpo docente nas Elaboração do planejamento
indicações da avaliação Institucional. docente da UNESC.

Responsabilidade
Social

de

capacitação

Selecionar as Instituições em que Promover reuniões com representantes dos diversos
caiba a integração com os cursos segmentos da sociedade a fim de estabelecer
oferecidos para uma ação coletiva parcerias para ações de responsabilidade social.
social.
Acompanhar junto a cada curso a elaboração de um
plano de extensão que inclua o compromisso social
da UNESC delineado em seu PDI.
Realizar ações de responsabilidade
social, contribuindo para a inclusão
social, para o desenvolvimento
regional e nacional, com a Elaboração de projetos de responsabilidade social
promoção da cidadania, à defesa do no âmbito de cada curso privilegiando:
meio ambiente, da cultura e da arte.
- acessar conhecimento, técnicas e cultura para a
sociedade no âmbito específico de cada curso e
também de forma interdisciplinar.
Aproximar dos alunos do ensino
médio da escola pública e da - estabelecimento de relações com as instituições
comunidade mais vulnerável e públicas, culturais, educativas, ONGs, SENAI e
oferecer conhecimentos e serviços SENAC e universidades públicas para fins de
que contribua para a formação da execução de ações de responsabilidade social.
cidadania.

- executar ações de responsabilidade social voltadas
para o desenvolvimento da democracia, à promoção
da cidadania e à atenção de setores sociais
excluídos, tais como:
- Oferecer aulas e orientações no campo da Língua
Portuguesa e Matemática aos alunos do Ensino

Dimensões

Objetivos

Ações
Médio público.
Realizar testes vocacionais de Inteligência
Específica, Fluência verbal; Precisão aos alunos do
ensino médio da escola pública.

Promover a Feira das Profissões e trazer os alunos
do ensino médio da escola pública.
Avaliar a a imagem da instituição Constituir um grupo de trabalho para elaboração de
nos meios de comunicação.
um Plano de atividades para este ano de 2014.

Propor ações que fortaleçam a imagem
institucional, utilizando da tecnologia da IES.
Aproximar da comunidade por meio Realização de um trabalho intenso da imagem da
dos eventos e reforço de sua
Instituição na comunidade, uma imagem positiva
imagem.
pelos cinco anos de inserção da Instituição nos
problemas locais e regionais, sobretudo de ordem
social, como os projetos de extensão que realiza.
Comunicação com a
Intensificar a comunicação interna e
Sociedade
externa, utilizando da tecnologia da
IES com qualidade.
Criação de mecanismos na busca da participação
sistemática da sociedade nos eventos realizados
pela faculdade, objetivando a sustentação da
imagem da Instituição junto à própria sociedade e
entidades parceiras e seus projetos.
Utilização dos veículos de comunicação local e
regional na divulgação dos projetos e das suas
ações.
Proporcionar aos docentes e Realizar encontros e debates com os funcionários e
o professores sobre o Plano de Cargo e carreira,
Políticas de Pessoal e técnico-administrativos.
conhecimento e entendimento do incluindo detalhamento sobre os critérios de
Carreira
Plano de Carreira Institucional.
seleção e progressão e o reflexo disso em seus
salários.
Avaliar o Plano de Gestão e sua Realizar reunião com a participação de
adequação para o cumprimento das representantes dos docentes, pessoal técnicometas institucionais descritas no administrativo e dirigente para discussão e
PDI.
apresentação de propostas de melhoria, respaldado
Organização e
na análise das dez dimensões vivenciadas pela IES.
Gestão da Instituição

Revisão

e

atualização

do

Regimento

das

Dimensões

Objetivos

Ações
Faculdades Integradas de Cacoal
Busca de convênio saúde para o atendimento
odontológico.
Oferecimento bolsas para os funcionários cursar o
Ensino Superior na própria Instituição.
Adequação os regulamentos do Estágio, Atividades
Complementares, atividades de Extensão e
Pesquisa.

Avaliar a infraestrutura física, Ocupação do espaço a ser construído pela parte
acadêmica e tecnológica para o administrativa, de acordo com as necessidades de
atendimento das atividades de atendimento ao aluno.
ensino, pesquisa e extensão.

Infraestrutura Física

Realizar mudanças para
Avaliar a adequação dos locais de administrativa.
convivência
e
serviços
de
alimentação.

o espaço na área

Instalar elevador específico para o Instalação de elevadores com leitura em “braile”.
atendimento da acessibilidade.
Ampliar o acervo bibliográfico, Aquisição de equipamentos, computadores, acervo
atendendo as necessidades de cada bibliográfico contemplando para além da
curso.
bibliografia básica e complementar de cada curso.
Biblioteca
Acessar o aluno à TICs.

Ampliação de computadores com internet na
biblioteca para que o aluno possa usufruir da
tecnologia em seus estudos.

Sensibilizar
a
Comunidade Apresentar no primeiro trimestre de 2014
acadêmica quanto a importância do Relatório Final da CPA/2013 para
processo de avaliação institucional. coordenadores e respectivos colegiados e
compromissos a serem vivenciados para
cumprimento da missão da Faculdade .
Planejamento e
Avaliação

o
os
os
o

Envolver a comunidade acadêmica Realização de uma reunião com 5 alunos de cada
no
acompanhamento
de sala para que eles ajudem a disseminar a cultura da
desempenho institucional.
avaliação entre seus colegas frente a missão desta
IES.
Verificar a efetividade e a relação
dos planos de ação da instituição Realização da avaliação interna seguindo as cinco
com as propostas pedagógicas dos fases do Regimento da CPA.
cursos
Promoção de reuniões e debates sobre as propostas
pedagógicas dos cursos e sobre as práticas

Dimensões

Objetivos

Ações

Promover o acompanhamento do educativas vivenciadas em relação às propostas de
planejamento
institucional ações elencadas no Relatório da CPA.
relacionados à prática educativa.
Encaminhamentos e discussão dos resultados da
autoavaliação no CONSEPE e CONSUP.
Socialização dos resultados do Relatório da CPA
com os alunos, professores, NDEs e Colegiado de
Envolver toda a comunidade interna Curso.
em busca de planejar ações que
encaminhem o ensino e a Construção do Relatório da CPA de forma
aprendizagem de excelência.
participativa com os NDEs e leitura final pelos
colegiados de curso.
Construir o Relatório da CPA de
forma participativa.
Avaliar as políticas de acesso, Avaliar as propostas de ações a serem
seleção
e
permanência
dos desenvolvidas para reduzir a evasão e da
estudantes na instituição.
inadimplência e maximizar a permanência do aluno
na Instituição.
Inserir os alunos na Iniciação
Científica e nas atividades de Fortalecer o Núcleo de Apoio Discente,
extensão.
contratando mais um psicólogo para atender e
propiciar o acesso dos discentes para atendimento e
encaminhamentos a órgãos específicos.
Política de
Atendimento ao
Aluno

Avaliar os indicadores relativos a
evasão, manutenção de alunos,
inserção no mercado de trabalho e Acompanhar por meio de relatórios a participação
tempo médio de conclusão.
dos alunos em atividades extracurriculares no
intuito de identificar quais atividades provoca mais
interesse entre eles.

Acompanhar o desenvolvimento das políticas de
Monitoria e Iniciação científica, acompanhamento
do egresso, nivelamento e atendimento pedagógico
e psicológico oferecidos aos alunos.

Sustentabilidade
Financeira

Avaliar as ações e políticas de Promover reuniões com os funcionários técnicocaptação e alocação de recursos pela administrativos e docentes para discussão sobre as
instituição.
ações a serem priorizadas em 2013, diante das
propostas de ações previstas no Relatório da CPA.
Analisar o investimento e a
distribuição de recursos para Realização das propostas prevista para 2014 na
projetos de ensino, pesquisa e análise de cada Dimensão.
extensão no ano de 2012.

3.9 DIMENSÃO 9: POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO ALUNO
Os estudantes das Faculdades Integradas de Cacoal são a razão de ser da
Instituição. Cada Dimensão analisada e pensada neste Relatório teve como foco oferecer
uma formação de qualidade social a eles e essa pretensão exige condições materiais, de
inclusão e de afetividade para que ele possa vivenciar o foco da IES que é o ensino,
pesquisa e extensão. Para tanto, o estudante tem uma série de atendimentos
especializados, descritos nesta Dimensão deste Relatório e conta com a atenção
individual da coordenação que orienta sua matrícula e ajuda-o na condução de seus
estudos. Também encaminham, quando necessário, para atendimentos nos campos
psicopedagógicos, de monitoria e nivelamento, visando o encaminhamento de
valorização de suas possibilidades e superação de suas dificuldades.
As formas de acesso à Faculdade ocorrem por:
 Processo Seletivo próprio;
 Transferência;
 Portadores de diploma do curso superior;

A Faculdade IES mantém um programa próprio de bolsas de estudos totais e
parciais. Com essas bolsas os acadêmicos atuam como estagiários com trabalho
administrativo, como auxiliar de laboratórios, em atividades de extensão, em iniciação
científica, monitorias, atividades articuladas com o setor produtivo ou serviços de
voluntariado, além é claro dos comprovadamente carentes. Ainda, a Faculdade concede
descontos de acordo com os convênios firmados.

3.9.1 ESTÁGIO
A atividade de estágio tem um fator significativo na formação do profissional,
por proporcionar a interação do aluno com a realidade da profissão e a complementação
prática do aprendizado acadêmico.
É a oportunidade em que o aluno estará em contato direto com a realidade
profissional (problemas e desafios) em que irá atuar, para conhecê-la e também para

desenvolver as competências e habilidades necessárias à aplicação dos conhecimentos
teóricos e metodológicos trabalhados ao longo do curso.
Os cursos de graduação preveem o estágio sob a supervisão de um docente,
indicado pelos respectivos colegiados de curso, e que assume a responsabilidade de
acompanhar, orientar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo aluno, assim como
verificar o cumprimento da carga horária destinada ao estágio. Em cada curso, os estágios
são regulamentados e sua operacionalização se realiza a partir dos convênios e acordos de
cooperação mútua que a IES firma com diferentes instituições públicas e/ou privadas.
O Estágio Supervisionado obedece às exigências de cada Projeto Pedagógico de
Curso, conforme suas Diretrizes Curriculares e a legislação vigente.
A atividade de estágio deve trazer uma contribuição prática e efetiva para a
unidade concedente de estágio, pela contribuição do aluno com o desenvolvimento desta
organização e para a instituição de ensino, por colaborar com a efetividade da formação
que ela oferece e para o aluno, pela experiência adquirida.

3.9.5 SECRETARIA ACADÊMICA
Um dos temas que tem sido discutido nos meios acadêmicos e organizacionais
na literatura de gestão nessa última década é o gerenciamento da qualidade. Assim, no
contexto geral, as organizações vêm enfrentando grandes desafios para elevar a qualidade
no atendimento através de critérios que exigem e levados padrões de qualidade de
serviços para atender aos anseios do cliente.
Quadro 26: Avaliação e proposições das Políticas de Atendimento ao Aluno
Resultados alcançados
Objetivos
Aprimorar o
sistema
acadêmico de
informação.
Controlar os
documentos e as
demandas
acadêmicas

Ações realizadas

Registro de controle de
diversos aspectos da vida de
acadêmicos da graduação;
controle do lançamento de
notas e frequência; emissão de
históricos Escolar; execução
de análise curricular de
programas de disciplinas e
certificados de conclusão de
curso;

Ações propostas
Fragilidades

Potencialidades

Atualização
constante do
sistema
acadêmico deixa
o ambiente
vulnerável por um
período curto de
tempo.

Agilidade no
atendimento e
retorno rápido das
solicitações.

Atualização
constante do
Software
Institucional.

Acesso do aluno
aos coordenadores
Organização e
e professores.
ampliação do
Auto atendimento atendimento do
oferecido ao aluno suporte técnico com

Resultados alcançados
Objetivos

Ações realizadas

Ações propostas
Fragilidades

Emissão e controle de
diplomas; manutenção dos
registros acadêmicos;
inscrições de vestibular e
transferências; além de
levantamentos estatísticos para
Direção.
Criação de ferramenta que
possibilita a postagem do
Plano de Ensino, atividades
para os alunos.
Atender com
eficiência e
eficácia o aluno

Identificação de déficits de
informação para os setores de
atendimento (fornecido pelos
responsáveis pelos setores).

Não há
fragilidade neste
item.

Potencialidades
com qualidade.

estagiário.

Professores
realizam seus
deveres
burocráticos em
qualquer local
dado estar tudo on
line.

Atendimento técnico
com rapidez ao
professor com
problemas de acesso
ao sistema.

Canal de
atendimento na
Intranet.

Organização de
atendimento e
redistribuição dos
mesmos aos setores
competentes.

Mapeamento das solicitações
não atendidas e mutirão de
atendimento.

Prestar serviços Implementação de uma
de Ouvidoria para ouvidoria dos setores de
os estudantes.
atendimento para identificar
suas demandas por informação.

Contribuir para a
superação das
dificuldades do
aluno em
acompanhar os
conteúdos dos
cursos.

Implantar os
Procedimentos
Operacionais Padrão
de cada setor.
O entendimento
do público sobre a
utilidade da
ferramenta.

Utilização da
Ouvidoria pelos
estudantes para se
comunicarem com
a IES.

Aulas
concentradas
nos O tempo do aluno Aulas presenciais
conteúdos
de
leitura, em frequentar é
interpretação de textos e muito escasso.
produção.
Aulas
concentradas
nos
conteúdos
de
formação
Humana Geral.

Dar continuidade ao
atendimento com
rapidez aos
problemas, duvidas
dos alunos.
Continuar a oferecer
Aulas concentradas
nos conteúdos de
leitura, interpretação
de textos e produção,
presencial e
utilizando a
ferramenta on line.
Aulas concentradas
nos conteúdos de
matemática e
formação Humana
Geral.

Ampliar o nº de
funcionários para
agilizar os
serviços da
Secretaria

Relacionamento com a
mantenedora emissão de
boletos, diplomas, cobrança e
Secretaria.

Espaço físico
pequeno.

Funcionários
competentes

Alteração do espaço
físico, maior espaço
para a Secretaria
Acadêmica

Organização da vida
acadêmica dos alunos.
Planejar a
concessão de

Planejamento

da

Iniciação Não fragilidade n Interesse dos
professores em

Entregar os projetos
de pesquisa ao

Resultados alcançados
Objetivos

Ações realizadas

Ações propostas
Fragilidades

Bolsa Científica
para a
participação de
alunos nos
projetos de
pesquisa.

Científica.

Potencialidades
desenvolver
pesquisa com
Iniciação
Científica.

Núcleo de Pesquisa
com iniciação
científica em todos
os cursos.

3.10 DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
É de competência da mantenedora promover à adequação das condições de funcionamento das
atividades da Faculdade, prioritariamente aquelas que dizem respeito ao ensino (graduação, superior de
tecnologia e pós-graduação) colocando-lhe à disposição os bens imóveis, móveis e equipamentos
necessários e assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de custeio.
O planejamento econômico-financeiro para os próximos cinco anos de funcionamento das
Faculdades Integradas de Cacoal - FIC foi definido a partir dos seguintes dados:


Pesquisa de preços sobre os serviços educacionais nas outras Instituições da Região;



Diagnóstico dos custos operacionais e dos investimentos necessários ao cumprimento do plano de
expansão, melhoria e consolidação do ensino (cursos de graduação e pós-graduação), da pesquisa
e da extensão, com ênfase para os seguintes aspectos: Capacitação e contratação dos recursos
humanos (professores e pessoal não-docente), além da implementação dos planos de carreira
docente e de cargos e salários; Ampliação e melhoria do acervo bibliográfico; Atualização e
ampliação tecnológica de equipamentos e aparelhos para os laboratórios e serviços técnicos,
incluindo recursos de computação e informática; Reforma, ampliação readaptação da
infraestrutura física e de apoio; Implementação do processo de avaliação institucional; Adaptação
da infraestrutura física aos requisitos de acessibilidade a pessoas portadoras de necessidades
especiais e atendimento às normas de Biossegurança.

Registre-se, contudo, que, para tais programas e projetos, são investidos, ainda, recursos com
pagamento de salários de docentes-pesquisadores e de pessoal técnico de apoio, equipamentos e aparelhos
para laboratórios e serviços e acervo da biblioteca.
Os investimentos foram estimados para atender à readaptação, adaptação, melhoria e ampliação da
infraestrutura física e de apoio, assim como a aquisição, melhoria e ampliação dos laboratórios e serviços e
da biblioteca (espaço físico e acervo), com a alocação de 3% para a expansão e atualização do acervo da
biblioteca.

CONSIDERACÕES FINAIS

O Relatório de Autoavaliação das Faculdades Integradas de Cacoal referente ao
exercício de 2013 foi concluído com êxito, segundo o roteiro determinado que incluiu as dez
dimensões propostas pelo SINAES. A participação dos membros da CPA e dos membros dos
NDEs dos cursos foi imprescindível para a conclusão das análises. Também as contribuições de
gestores administrativos e acadêmicos e a atuação dos membros da dos funcionários e
Informações Gerenciais dos Recursos Humanos e orçamento foram decisivas para cumprir a
função de produzir um Relatório consistente e completo. O documento resultante contém os
elementos para serem fontes de consulta e instrumentos de consolidação da autoavaliação na IES.
As metas planejadas no PDI e PPI para 2013 a 2017 estão sendo cumpridas,
considerando que estas são vivenciadas ano a ano. As FACULDADES INTEGRADAS DE
CACOAL tem atenção focada no ensino, buscando a excelência. A pesquisa está em processo de
elaboração dos projetos e aprovação do Cadastro no CNPQ, haja vista o aumento do número de
doutores contratados pela IES. Desenvolve a extensão atrelada ao ensino e com a sua
responsabilidade social. Esta faculdade vem fortalecendo sua política de participação e vem
propondo crescimento na oferta de cursos de forma cautelosa e progressiva, visando a garantia da
qualidade da formação oferecida aos jovens e adultos do Estado de Rondônia. A pós-graduação
Lato-Sensu, está sendo estruturada em função de seus propósitos de integração com os cursos de
graduação e demandas da sociedade organizada.
O processo sistemático e contínuo de acompanhamento da avaliação possibilitou à CPA
enxergar as Faculdades Integradas de Cacoal, integralmente e passar a contribuir cotidianamente
para a busca do êxito de sua missão. A análise dos dados permitiu identificar as condições de
ensino oferecidas aos estudantes, em relação às dez dimensões do SINAES. Este percurso teve,
por um lado, a dificuldade de conscientizar os estudantes que eles fazem parte deste processo e
que precisam participar e contribuir com sua crítica para a melhoria da educação oferecida. Por
outro lado, verificou-se que é preciso aperfeiçoar os debates e divulgação dos resultados, da
avaliação externa e interna. Por fim, considera-se que o processo de avaliação institucional trouxe
a intensificação do diálogo ao instigar e motivar a análise do interior de todos os serviços rumo ao
compromisso assumido de ofertar ensino de qualidade.
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) das Faculdades Integradas de Cacoal, ao
elaborar o Relatório de Autoavaliação 2013, procurou evidenciar os objetivos e ações realizadas,
suas fragilidades e potencialidades, destacando, as ações que contribuíram para o cumprimento

das finalidades e missão social estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),
Projeto Pedagógico Institucional e Código de Ética e de Conduta. Após essa análise o relatório
traz as propostas de ações a serem realizadas em cada dimensão do SINAES.
Dessa forma, o processo de autoavaliação institucional constitui-se em um compromisso
entre os responsáveis (gestores, professores, funcionários, colegiado de cursos, núcleos docente
estruturante e órgãos colegiados) pelo funcionamento da IES na sociedade campo-grandense, de
acordo com as normatizações do MEC, garantindo a formação de qualidade social dos jovens e
adultos que nela confia.
Ficou evidente a necessidade de avançar na implementação e consolidação de políticas e
programas nas atividades de ensino/pesquisa/extensão que tenham como um dos seus eixos
norteadores a maior proximidade com a comunidade externa. Constatou-se a necessidade de se
investir mais nos laboratórios e equipamentos.
A CPA espera que os resultados apresentados neste Relatório de Auto-Avaliação
Institucional, referente ao ano de 2013, além de contribuírem com a melhoria do Projeto
Pedagógico Institucional, redirecione mudanças nas tarefas cotidianas da instituição e possa
contribuir também, para a Gestão Acadêmica e Administrativa, que busca a excelência da
qualidade das ações das Faculdades Integradas de Cacoal, por meio da contínua avaliação de sua
missão social. O processo de expansão ocorre de forma gradual, possibilitando crescimento e
investimentos equilibrados, principalmente em infraestrutura.
Com uma CPA fortalecida, espera-se que este relatório subsidie reflexões e debates,
ampliando a participação, as fontes e as formas de obter dados e a consequente abordagem
analítica e estratégica dos problemas a serem enfrentados. A CPA reconhece que a elaboração
deste trabalho é importante, mas não sintetiza e nem esgota o processo de autoavaliação que se
pretende instituir na Faculdades Integradas de Cacoal. Trata-se de um primeiro passo, de muitos
que devem ser dados para contribuir para um avanço seguro e consistente, que não dependa de
voluntarismos, mas de ações institucionalizadas.

Assinaturas:

Membros
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