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“Índio” 2003, de Gevanildo, artista Rondoniense

“Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra.
Não posso estar no mundo de luvas nas mãos constatando apenas. A
acomodação em mim é apenas caminho para a inserção, que implica decisão,
escolha, intervenção na realidade.” (Paulo Freire)
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APRESENTAÇÃO

As Faculdades Integradas de Cacoal (FIC/UNESC), instituição de Ensino
Superior sem fins lucrativos, mantidas pela Associação Educacional de
Rondônia (AERON), iniciaram suas atividades em maio de 1985, com o curso
de Pedagogia. E nesses trinta anos de serviços oferecidos à comunidade, no
âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, têm expandido suas ações no
Estado de Rondônia, oferecendo atualmente vinte e três cursos de graduação
e cursos de Pós Graduação nas mais diversas áreas. E nesse processo de
expansão, sob a responsabilidade de sua Mantenedora, a Associação
Educacional de Rondônia, a instituição tem consolidado sua presença no
Estado de Rondônia com as unidades de Vilhena, Porto Velho e Cacoal.
A instituição, recredenciada junto ao Ministério da Educação no ano de
2010, dispõe na cidade de Cacoal de uma estrutura de dez blocos construídos
que totalizam 12.000 metros quadrados. E somando-se a essa estrutura,
encontra-se em execução o projeto de ampliação, com previsão de término
para 2015, que contempla novas salas de aulas e infraestrutura administrativa
visando melhorias no atendimento ao corpo discente, corpo docente e
comunidade.
A FIC/UNESC obteve seu primeiro credenciamento em 1987, por meio
do Decreto nº 94.703/87 (DOU 29/07/1987), quando também ocorreu a
autorização para o início das atividades com o curso de Pedagogia. Na
sequência, no de 1988, a instituição obteve autorização para o Curso de Letras
(Decreto nº 96.384/88– DOU 22/07/1988).
Dada a demanda regional e o propósito de atuar também na área de
Ciências Sociais Aplicadas, em 1998 a instituição obteve autorização para o
funcionamento do curso de Administração (Portaria nº 1.187 – DOU
20/10/1998). E nos anos seguintes, foram autorizados os cursos de
Desenvolvimento em Sistemas de Informação (Portaria nº 084, DOU
18/01/1999), Ciências Contábeis (Portaria nº 793 – DOU 18/05/1999), Ciências
Econômicas (Portaria nº 186 (DOU 24/02/2000), Direito (Portaria nº 362 - DOU
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19/10/2001) e, em 2006, o curso de Psicologia (Portaria nº 152 – DOU
17/01/2006).
Dando continuidade ao Planejamento de expansão, em 2009 foi
autorizado o curso de Teologia (Portaria nº 1771 - DOU 18/12/2009), e a partir
de 2010, a FIC/UNESC ampliou a oferta de cursos nas áreas de Engenharia e
Saúde. Nesta nova etapa de expansão foram autorizados os cursos de
Engenharia Ambiental (Portaria nº 10 - DOU 13/01/2010), Engenharia Civil
(Portaria nº 245 - DOU 06/07/2011), Engenharia de Produção (Portaria nº 1968
- DOU 24/11/2010), Nutrição (Portaria nº 130 - DOU 14/06/2011), Biomedicina
(Portaria nº 390 - DOU 26/09/2011), Arquitetura e Urbanismo (Portaria nº 295 DOU 09/07/2013), Farmácia (Portaria nº 540 - DOU 23/10/2013) e Enfermagem
(Portaria nº 363 - DOU 02/07/2014).
De forma concomitante à ampliação da oferta de cursos de Graduação,
a FIC/UNESC cumpre papel relevante na sua região de abrangência ao
contribuir com a qualificação de profissionais em nível Pós Graduação lato
sensu, por meio de seu Centro de Pós-Graduação (CPG).
O objetivo da Pós Graduação, em seu início, foi a qualificação de
profissionais com atuação na área da educação e que exerciam funções nas
escolas do município. E hoje sua ação está voltada para a formação de
profissionais qualificados para o crescente mercado de trabalho do município,
do estado e da região norte.
Nessa trajetória, o Centro de Pós-Graduação realizou diversos cursos de
especialização desde sua implantação, em 1989. E a partir de 1996, a partir do
enquadramento nas exigências da Resolução 12/83 do Conselho Federal de
Educação (CFE) e, posteriormente, das Resoluções 03/99 e 01/2001 do
Conselho Nacional de Educação (CNE), a instituição passou a lançar
anualmente cursos de Especialização cuja finalidade é promover o ensino e a
pesquisa, visando desenvolver o estudo de caráter científico, estimular a crítica
doutrinária e habilitar profissionais para as atividades de ensino e pesquisa.
O quadro a seguir mostra os cursos de Pós Graduação realizados pela
FIC/UNESC nos últimos três anos, que atenderam a um público de
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aproximadamente mil alunos por meio da formação de vinte e duas turmas no
período de 2011 a 2013.

Quadro 1 - Cursos Pós Graduação – FIC/UNESC – período 2011-2013

Contabilidade Tributária
Direito Civil e Processo Civil
Direito Constitucional
Direito Penal e Processo Penal
Gestão de Recursos Humanos
Gestão Escolar - Supervisão e Orientação
Gestão Financeira
Gramática da Língua Portuguesa
Metodologia e Didática do Ensino Superior
Psicologia Jurídica
Psicopedagogia Clínica e Institucional
Visão Interdisciplinar
Fonte: Secretaria de Pós Graduação
Além dos cursos já oferecidos no período 2011-2013, conforme mostra o
quadro 1, estão em andamento na FIC/UNESC os seguintes curso de Pós
Graduação: Gramática Normativa; Gestão Educacional; Metodologia e Didática
do Ensino Superior; Direito Civil e Processo Civil; e Desenvolvimento WEB e
Dispositivos Móveis.
Ao primar por uma atuação ampla e diversificada na sua região de
abrangência, a FIC/UNESC confirma sua Visão ao adquirir pertinência social
com reconhecimento da sociedade por seu papel como instituição de
vanguarda na produção de conhecimento e formação profissional. Nesse
sentido, a instituição tem ampliado parcerias com organizações e instituições
do setor público e do setor privado, em âmbito regional e nacional, com o
intuito de fortalecer a cooperação acadêmica e estreitar as relações com a
sociedade a fim de preparar seu corpo discente para os desafios do mundo do
trabalho.
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Deste modo, a instituição cumpre seu papel, que não se limita à
formação profissional, mas estende-se para uma ação pedagógica inovadora,
ao possibilitar novos horizontes, ideias, concepções e a conscientização sobre
o papel do homem num ambiente competitivo e globalizado cumprindo-se,
assim, a Missão da IES, que é concebida com o propósito de
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.
(PDI, UNESC, 2012).

Fundada nesta base, a IES tem como objetivos:
A formação, em cursos de graduação, presenciais ou à distância, de
profissionais e especialistas de nível superior, compromissados com a
realidade e com a solução dos problemas nacionais e da região;
 A realização de pesquisas e o estímulo às atividades criadoras;
 A extensão do ensino e da pesquisa à comunidade, mediante atividades
de extensão e de prestação de serviços;
 A promoção do intercâmbio e da cooperação com instituições de ensino
dos diversos graus, tendo em vista o desenvolvimento da educação, da
cultura, das artes, das ciências e da tecnologia;
 A participação no desenvolvimento socioeconômico do País e, em
particular, da Região Norte e do Estado de Rondônia, como organismo
de consulta, assessoramento e prestação de serviços em assuntos
relativos aos diversos campos do saber;
 A promoção de programas e cursos de pós-graduação, de atualização,
de extensão e sequenciais.
Os objetivos ora considerados desdobram-se em objetivos específicos a
partir dos princípios norteadores estabelecidos pela IES em sua criação, da
concepção de sua missão e da oferta de cursos nas principais áreas do
conhecimento, amparados na legislação vigente, nas Diretrizes Curriculares,
nos Projetos Pedagógicos dos Cursos e nas especificidades regionais.

17
Relatório de Avaliação Institucional-Faculdades Integradas de Cacoal

Sendo assim, a Instituição consolida seus propósitos tendo como base
a avaliação institucional enquanto uma das ferramentas de gestão, que
retroalimenta as tomadas de decisões.
Este relatório apresenta a “fotografia” da Instituição no ano de 2014.
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1

A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA
A CPA tem como base legislação vigente, especificamente a Lei 10.861,

de 14 de abril de 2004, quando se deu a criação do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES) com a finalidade de aperfeiçoar os
instrumentos de aferição da qualidade das Instituições de Ensino Superior, dos
Cursos de Graduação e do desempenho do corpo discente, conforme
indicações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei (9.394/96) em
seu Artigo 9º, incisos VI, VII e IX.
Embora a legislação indique a criação da CPA a partir de 2004, a
FIC/UNESC iniciou as atividades de avaliação própria no ano de 2002, cuja
Comissão Interna foi incumbida da responsabilidade do planejamento e
execução de processo de avaliação interna da IES, que contou com a
participação dos colegiados de cursos e representantes do corpo discente e
técnico-administrativo, resultando em melhor sistematização e geração de
dados e envio de informações ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Por meio da indicação de seus pares, a atual Comissão, designada pela
Resolução/CONSEPE/FIC/UNESC

nº

02/2014

(2014-2016),

conforme

regimento Interno tem o compromisso de dar continuidade e aperfeiçoar os
instrumentos de avaliação considerando as indicações da legislação vigente,
dos conselhos superiores da instituição e da comunidade acadêmica, de modo
a contribuir para melhorias institucionais, considerando o tripé ensino-pesquisaextensão, base fundamental que norteia a atuação da IES.

1.1

A Avaliação 2014
A elaboração do relatório constitui-se em etapa importante no

planejamento das atividades da CPA cujo princípio participativo norteou os
trabalhos desde a concepção, estabelecimento de objetivos e metas e a
elaboração e execução dos questionários, sendo obedecido o princípio da
participação também na redação deste relatório, compreendendo reflexões,
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discussões e sugestões junto aos Colegiados de Cursos, Núcleos Docente
Estruturante (NDE), Conselho Superior (CONSUP) e Conselho de Ensino
Pesquisa e Extensão (CONSPE).
Desse modo, a trajetória de planejamento da CPA levou em conta os
passos fundamentais do processo de planejamento, buscando junto aos seus
pares e demais setores da instituição colher subsídios para identificar possíveis
fragilidades e principais anseios da comunidade acadêmica em termos de
melhorias institucionais, à luz das dimensões de avaliação do SINAES, quanto
às atividades de ensino, pesquisa, extensão, condições de infraestrutura e
apoio técnico-administrativo.
A participação efetiva da comunidade acadêmica ganha ainda mais
importância quando são consideradas as transformações pelas quais tem
passado a Educação Superior, especialmente nas últimas décadas a partir da
LDB (1996), que gerou impactos importantes e mudanças na estrutura de
oferta da Educação Superior no país, sendo que do ponto de vista da
expansão, é evidente o aumento, seja por meio do setor público ou privado, da
oferta e diversificação de cursos em todas as regiões do país, em consonância
com as necessidades aumento da oferta da Educação Superior no Brasil, que
ainda

mostra

descompasso

em

relação

aos

países

considerados

desenvolvidos.
Não obstante os avanços no que se refere à meta de ampliação do
acesso à Educação Superior, esse processo de expansão acaba por gerar
reflexos no âmbito das políticas voltadas para a Educação Superior e o papel
da universidade nesse contexto, que vai além da diversificação da oferta de
cursos e aponta para a necessidade de diferenciação, o que corresponde a
melhorias em relação ao conteúdo interno da oferta, de modo a indicar avanços
no caminho da pertinência da educação superior por meio da qualificação,
capacidade de atuação e produção de conhecimento conforme demandas e
especificidades regionais.
As Faculdades Integradas de Cacoal, considerando seu papel como
instituição pioneira na Amazônia Ocidental e necessidade de melhorias, dado o
seu próprio crescimento na oferta de cursos de graduação, tem pautado sua
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trajetória no rumo da qualificação contínua do seu corpo docente, gestores e
corpo técnico-administrativo, além de infraestrutura em consonância com as
necessidades da comunidade acadêmica.

Nesse sentido, a avaliação da CPA 2014 constitui-se em instrumento
fundamental para discussões, reflexões e apontamentos para as possíveis
correções e reforço de melhorias frente aos pontos identificados na avaliação
em termos de demandas, fragilidades e potencialidades.

1.2

Estratégias Metodológicas utilizadas pela CPA/FIC/UNESC
Para alcançar os objetivos propostos, a CPA utilizou-se de diferentes

estratégias. Primeiramente ficou estabelecido que seriam realizadas reuniões
de trabalho todas as quintas-feiras, para elaboração de todo o processo de
avaliação do ano de 2014. Todos os encontros com os assuntos propostos
foram registrados em atas (Anexos). Nos primeiros momentos foi revisto todo o
procedimento do ano anterior, discutindo suas fragilidades e mudanças no
processo avaliativo para que não houvesse repetições de erros no ano de
2014.
No segundo momento, a CPA elaborou o novo questionário baseado nas
dez dimensões do SINAES, cujas perguntas teriam como respostas a
classificação de níveis de 1 a 5 correspondendo à seguinte ordem:

0-Discordo completamente;
1-Discordo;
2-Concordo;
3-Concordo parcialmente;
4-Concordo completamente.

O questionário foi elaborado para os três segmentos: Corpo docente,
discente e técnico-administrativo.
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Nas reuniões foram definidas datas de sensibilização de toda a
comunidade das Faculdades Integradas de Cacoal, por meio de comunicação
visual (banners fixados em vários pontos da instituição), propaganda no portal
eletrônico da IES e, principalmente, comunicações em sala com a colaboração
dos docentes e coordenadores do curso, sensibilizando a todos sobre a
importância desse processo de avaliação para melhoria da instituição.
Figura 1: Banner de divulgação da Avaliação Institucional

Antes de iniciar os processos avaliativos de 2014, houve um treinamento
com toda a equipe colaboradora e membros da CPA no laboratório de
informática, para que fossem evitados problemas no momento real da
aplicação online. Estes momentos foram importantes para sanar dúvidas e
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prever determinadas situações, tais como falha no sistema ou falta de energia,
sendo esta uma das maiores preocupações da equipe.
As aplicações dos questionários foram previamente agendadas no
laboratório de informática com horário específico para cada turma de discentes,
docentes e técnico-adminstrativos. Caso houvesse alguma impossibilidade de
se dirigir ao laboratório no horário marcado, os mesmos poderiam responder
em outro turno, pois o laboratório encontrava-se disponível em todos os dias de
aplicação e com a equipe de trabalho a postos.
Quanto ao número de participantes da pesquisa, na categoria docente
foram 69 respondentes; na categoria discente, 1114; e na categoria técnicoadministrativo, 27.
Já no que refere-se à análise dos dados, estes foram adquiridos brutos
por meio da importação de planilha em ”xls” do sítio eletrônico de formulação e
aplicação do questionário (typerfom.com). A partir da obtenção destes dados,
houve a normalização das respostas de forma escalar, quando possível, e
manutenção das variáveis enquanto nominais quando necessário, como no
caso da nomeação de docentes ou observações sobre a Instituição no nível de
serviços, estrutura, organização e funcionários.
Uma apreensão estatística inferencial inicial1 apresenta a análise de
algumas variáveis gerais em nível de correlação em Pearson (p<0,01) quanto à
avaliação por parte dos discentes com relação aos docentes e à estrutura da
Instituição.
Posterior a esta demonstração, segue a estatística descritiva geral sobre
as respostas coletadas nos diversos formulários e públicos.

1

Utilizando-se o programaestatístico SPSS 21 for MacIntosh.
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2

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A autoavaliação institucional, apresentada a seguir, refere-se ao

atendimento das dez dimensões previstas na legislação em vigor.

2.1

Dimensão 1: Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional
Ao conceber como missão em seu PDI a produção e disseminação do

conhecimento, com o objetivo de promover a cidadania por meio de uma
formação humanística, crítica e reflexiva, a FIC/UNESC indica o caminho pelo
qual devem ser pautadas suas ações institucionais, focadas na adequação de
sua estrutura e capacidade instalada, firmadas no compromisso regional do
ponto de vista político e sociocultural e na busca permanente por melhorias
relacionadas ao atendimento da comunidade acadêmica e da sociedade.
Busca-se nesse contexto uma ação docente e funcional que promova a
Ciência, a Tecnologia e a Inovação (CTi). Assim, as atividades administrativas
e acadêmicas da FIC/UNESC estão referenciadas no compromisso com a
formação de profissionais capazes de pensar suas funções em um contexto
maior de produção e distribuição na sociedade brasileira, cientes de seu papel
no desenvolvimento rondoniense a partir da concepção do desenvolvimento
sustentável.
Concebe-se, portanto, o papel da IES no significado amplo da Educação
Superior, que abarca, além do ensino e da formação profissional, a
contribuição decisiva da IES no âmbito da CTi e da consequente geração de
produtos e processos em consonância com as demandas da sociedade. Nesse
caminho as ações institucionais devem ser pautadas por um direcionamento
bastante claro quanto a melhorias em sua capacidade instalada e à
consolidação

de

massa

crítica

capaz

de

responder

aos

desafios

contemporâneos. E para concretização dessas ações, são estabelecidos ainda
os seguintes objetivos:

 Incentivar estudos investigativos e o estímulo às atividades criadoras;

24
Relatório de Avaliação Institucional-Faculdades Integradas de Cacoal

 Propiciar atividades de extensão para socializar resultados de pesquisa
e de prestação de serviços;
 Promover o intercâmbio de cooperação técnica com instituições de
ensino e de pesquisa, tendo em vista o desenvolvimento da educação,
da cultura, das artes, das ciências e da tecnologia; e
 Participar no desenvolvimento socioeconômico e cultural do País e, em
particular, da Região Norte e do Estado de Rondônia, como organismo
de consulta, assessoramento e prestação de serviços em assuntos
relativos ao desenvolvimento local.

A partir dessa concepção de Educação Superior, a CPA 2014
estabeleceu alguns instrumentos de avaliação que pudessem indicar avanços e
correções de rumo no à luz da Missão da FIC/UNESC e seu Plano de
Desenvolvimento Institucional.
Nesse contexto de análise dos dados avaliação de 2014, um ponto
importante a ser considerado inicialmente e o próprio conhecimento do Corpo
Docente com relação ao PDI da FIC/UNESC. O gráfico a seguir apresenta
resultados quanto a esse conhecimento.
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Gráfico 1 Conhecimento do Docente em relação ao PDI.
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; 7%
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Com base nos dados do gráfico 1, considerando o somatório dos
percentuais verificados nas opções “Concordo completamente” e “Concordo”,
pode-se dizer que 56% dos professores respondentes conhecem o PDI da
FIC/UNESC.

Entretanto,

22%

não

conhecem

totalmente

(concordam

parcialmente) e 22% desconhecem (Discordam ou Discordam completamente).
Em termos totais, os dados indicam que 44% não conhecem o PDI, o
que torna o dado expressivo frente a esse quesito, uma vez que se constitui em
base fundamental que norteia as atividades e procedimentos na jornada laboral
dos profissionais da educação. Diante deste fato, julgam-se pertinentes ações
que diminuam esses percentuais de desconhecimento.

Nesse sentido,

reuniões com o colegiado e gestores são alternativas importantes para que
sejam traçadas ações com vistas à redução dessa fragilidade.
Um fator importante, percebido no processo avaliativo no que diz
respeito a esta dimensão, é com relação à ausência de perguntas para as
outras categorias, que erroneamente não foram direcionadas para o corpo
discente e técnico-administrativo. Diante desta constatação, a CPA já elencou
a necessidade desta alteração para a avaliação em 2015.
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2.2

Dimensão 2: A política para o ensino, a pesquisa e extensão
Conforme indicações das Diretrizes Curriculares atinentes aos cursos

oferecidos pela FIC/UNESC e dos fundamentos sobre os quais estão
alicerçados o PDI, o PPI e os Projetos Pedagógicos, o planejamento para o
ensino, a pesquisa e a extensão está claramente centrado em um modelo
inovador, que de fato possibilite o estreitamento dos laços institucionais e o
estabelecimento de vínculos duradouros com a sociedade.
Para a concretização dessas ações o projeto pedagógico de cada curso
é fundamental, pois ali se dá a concepção do curso, suas disciplinas e perfil
desejado do egresso, de modo que a comunidade acadêmica perceba de
maneira bastante clara as competências necessárias a uma formação ampla e
contextualizada, de modo a valorizar competências e habilidades essenciais ao
desenvolvimento profissional.
2.2.1

Ensino
Um elemento importante na concretização do Projeto Pedagógico de

cada curso é o Plano e Ensino. O planejamento das atividades de ensino deve
refletir toda a concepção do curso e de que forma determinada disciplina se
justifica nesse Projeto Pedagógico. Portanto, o conhecimento do Plano de
Ensino parte do corpo discente é fundamental. O próximo gráfico apresenta
dados sobre esse quesito.
Gráfico 2 - Nível de conhecimento do Discente sobre o Plano de Ensino.
Discordo
Completamente
; 2%

Concordo
completamente;
42%

Discordo; 5%

Concordo;
13%

Concordo
parcialmente;
37%
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Observando o gráfico 2, pode-se dizer que 55% dos acadêmicos que
responderam à avaliação conhecem o plano de ensino das disciplinas
estudadas, já que 42% concordam plenamente e 13% concordam. Dentre os
que

responderam

a

esta

pergunta,

37%

concordaram

parcialmente,

entendendo-se que conhecem o plano pelo menos em parte, enquanto 7%
desconhecem. É provável que esse pequeno percentual de desconhecimento
represente os discentes que não comparecem na primeira semana de aula da
instituição, pois é neste momento que o Professor apresenta a sua disciplina e
o plano de ensino. Nesse sentido, sugere-se um aprimoramento na
comunicação dos professores com os acadêmicos informando ao estudante a
disponibilidade do Plano de Ensino endereço eletrônico da IES, podendo ser
lido e acompanhado a qualquer momento pelo discente, configurando-se
inclusive em uma forma de interação e conhecimento do andamento da
disciplina durante o semestre.
Além das considerações sobre o conhecimento do Plano de Ensino por
parte do acadêmico, também é importante verificar o cumprimento do referido
plano pelo Professor, em face da necessidade do cumprimento do conteúdo
das disciplinas referenciado no Projeto Pedagógico. O gráfico a seguir traz
resultados sobre esse quesito na percepção dos acadêmicos.
3 - Nível de cumprimento do plano de ensino por parte do professor.
Gráfico Gráfico
3

Discordo
Completamente;
2%

Concordo
completamente;
63%

Discordo; 1%
Concordo; 6%

Concordo
parcialmente; 27%
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Conforme mostra o gráfico 3, o percentual de concordância atinge 69%,
considerando os 63% que concordam completamente e os 6% que concordam.
Por outro lado, 27% concordam em parte e 3% afirmam que o Professor não
cumpriu o planejamento. Esse dado evidencia que os professores da instituição
tem se empenhado no cumprimento da ementa, dos objetivos, metodologias e
avaliação das disciplinas traçadas no planejamento pedagógico que ocorre
antes do início de cada semestre letivo na FIC/UNESC.
Cabe salientar que a instituição possui uma coordenação de apoio
pedagógico

(CAP)

acompanhamento

aos
das

coordenadores
ações

e

pedagógicas

colegiados
no

objetivando

processo

de

o

melhor

planejamento de suas aulas e estratégias de ensino. Antes de iniciar o
semestre letivo a CAP proporciona aos docentes cursos de formação
continuada para aprimoramento no processo ensino aprendizagem. O gráfico 4
mostra resultados sobre o nível de clareza e organização das aulas
expositivas.

Gráfico 4- Nível de clareza e organização quanto às aulas expositivas.
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Completamente;
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Discordo; 2%
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completamente;
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Diante

do

fato

dos

Concordo
parcialmente; 26%

professores

buscarem

o

alinhamento

do

planejamento com o cumprimento de suas estratégias de ensino, é notório que
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a comunidade acadêmica encontra-se satisfeita com uma das metodologias
utilizadas em sala, que são as aulas expositivas. Nesse quesito, 70%
responderam que concordam que os docentes têm sido claros e organizados
na exposição do conteúdo. 26% concordam parcialmente e 5% discordam
desta clareza e organização por parte do Professor.
O próximo gráfico mostra os percentuais relacionados ao domínio de
conteúdo por parte do Professor. Conforme a visualização do gráfico 5,
percebe-se que a política de qualificação de seu corpo docente tem gerado
efeitos positivos.

Gráfico 5 - Domínio do conteúdo pelo professor.
Discordo
Completamente;
2%

Discordo; 2%
Concordo; 4%

Concordo
parcialmente;
12%

Concordo
completamente;
81%

Conforme retrata do gráfico 5, dos discentes que responderam à
avaliação, 85% concordam que os professores da IES tem domínio do
conteúdo exposto, sendo que 12% concordam parcialmente e 4% discordaram.
Portanto, do ponto de vista dos acadêmicos, pode-se dizer que os resultados
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são satisfatórios quando se consideram alguns elementos fundamentais para o
desenvolvimento das atividades de ensino.
Entretanto, no curso da análise, cabe observar esse processo do ponto
de vista também do professor, especialmente no que se refere à sua satisfação
quanto ao encaminhamento de soluções por meio das reuniões pedagógicas
com os professores. O gráfico 6 mostra resultados para esse quesito.

Gráfico 6 - Satisfação quanto ao encaminhamento de soluções por meio das reuniões pedagógicas
com os professores.
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Completamente;
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Discordo; 1%
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completamente;
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Concordo
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37%

Observa-se no gráfico 6 que 56% dos professores encontram-se
satisfeitos com as ações pedagógicas da IES. No entanto, 37% demonstraramse parcialmente satisfeitos e 6% não estão satisfeitos. Os resultados
provavelmente estão relacionados à forma de encaminhamento e soluções
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requeridas pelo corpo docente. Nesse sentido, recomenda-se reflexão e
reavaliação para que esses percentuais de insatisfação sejam reduzidos.
Noutra perspectiva, é importante verificar como o processo de ensino e
de aprendizagem se concretiza no decorrer do curso, especialmente quando o
acadêmico passar a ter suas primeiras experiências com o mundo do trabalho.
Neste ponto, o Estágio constitui-se em elemento importante, pois durante sua
realização, o acadêmico tem a oportunidade de confrontar teorias e, mediante
desenvolvimento de competências no período de ensino, consegue interagir
melhor com a realidade em seu redor. Daí a importância de verificar como o
acadêmico da FIC/UNESC tem percebido estágio no contexto sua formação.
O gráfico a seguir apresenta resultados quanto à contribuição do Estágio
para formação profissional do corpo discente.

Gráfico 7 – Contribuição do Estágio para a Formação Profissional.

O estágio contribuiu para minha formação
profissional.
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CONCORDO

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Conforme mostra o Gráfico 7, os cursos Engenharia Ambiental,
Pedagogia

e Sistemas de Informação apresentam nível elevado de

concordância no que se refere à contribuição do estágio para a formação
profissional.
Nesse

quesito,

no

caso

de

Engenharia

Ambiental,

61%

dos

respondentes concordam plenamente e 29% concordam com a contribuição do
estágio. Entre os respondentes do curso Pedagogia, 35% concordam
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plenamente e 55% concordam. Já entre respondentes de Sistemas de
Informação, 13% concordam plenamente, 63% concordam e 19% não
discordam.
Embora haja pequenos percentuais de discordância, esse resultado
pode estar relacionado ao fato de que muitos acadêmicos, por meio de
atividades

profissionalizantes

realizadas

durante

o

estágio

obrigatório

(supervisionado), puderam perceber a importância dessa atividade como forma
eficaz de preparação para o mercado de trabalho. Cabe destacar aqui,
também, o papel da instituição e da coordenação do curso na celebração de
diversos convênios com empresas e instituições, o que permitiu uma maior
amplitude de áreas de atuação e a oportunidade de escolha para os
acadêmicos. Ainda com relação à contribuição do Estágio, o Gráfico 7 mostra
que 32% dos respondentes do curso de Letras concordam, 21% não
discordam,

18%

discordam

e

25%

discordam

completamente.

Dos

respondentes do curso de Administração, 7% concordam e 13% não
discordam. Esses patamares menores de concordância no curso de
Administração podem estar relacionados à própria condição de atuação
profissional dos acadêmicos cuja inserção no mercado de trabalho se dá logo
no início do curso. Entretanto, visando aperfeiçoar o programa de estágio
vigente, o curso vem tem ampliado o leque de empresas conveniadas.
No caso do curso de Letras, os patamares consideráveis de
discordância indicam a necessidade de reflexão e revisão das estratégias
utilizadas, de modo a reverter tal quadro.
O próximo gráfico apresenta resultados relativos à contribuição do
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para o aperfeiçoamento acadêmico e
profissional. Nesse quesito, os cursos de Administração e Pedagogia aparecem
com maior destaque.
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Gráfico 8 – Contribuição do TCC para aperfeiçoamento acadêmico e profissional.
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Conforme mostra o gráfico 8, entre os acadêmicos de Administração,
50% concordam complemente, 29% concordam e 21% não discordam da
contribuição do TCC para sua formação, ou seja, nenhum dos respondentes
marcou a opção “discordo” ou “discordo completamente”. Esse resultado
coloca em questão o formato do TCC, se mais voltado para a pesquisa ou para
a atuação no mercado de trabalho. O TCC do curso de Administração está
mais para a segunda situação, o que indica preferência dos acadêmicos do
curso pelo formato em vigência.
No

curso

de

Pedagogia,

43%

dos

respondentes

concordam

completamente e 19% concordam com a contribuição do TCC. Embora 29%
discordem

completamente,

os

resultados

mostram

razoável

nível

de

concordância com a contribuição do TCC.
Na explicação dos resultados de Pedagogia, embora o TCC também
contemple a pesquisa, há grande espaço para aplicação dos conhecimentos, e
nesse sentido os resultados podem indicar a percepção por parte dos
acadêmicos de que o desenvolvimento do TCC configura-se em um momento
importante de crescimento profissional, quando se tem a oportunidade de
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crescimento profissional por meio do envolvimento com a Escola, o Professor e
os alunos. Nesse momento tem-se a oportunidade de analisar a ação e a
postura do Professor à luz dos referenciais teóricos, e esse pode ser um fator
que atraia a atenção dos acadêmicos do curso.
Os cursos de Sistemas de Informação e Economia também aparecem
com níveis razoáveis de concordância quanto à contribuição do TCC para sua
formação. Dos respondentes de Sistemas de Informação, 29% concordam
plenamente, 29% concordam e 29% não discordam. No curso de Ciências
Econômicas, 6% concordam completamente, 38% concordam e 38% não
discordam.
Quanto aos resultados de Sistemas de Informação, estes podem estar
ligados à concepção do TCC no curso, que está voltado para o mercado de
trabalho e suas exigências, sendo que o objetivo principal do TCC é o
desenvolvimento de um Software. Com isso, alguns acadêmicos tornam-se
micro empresários prestadores de serviço com base no próprio Software
desenvolvido no curso.
Já no curso de Ciências Econômicas, o TCC tem um viés mais voltado à
pesquisa, especialmente a investigação sobre questões que socioeconômicas
atinentes à região de Cacoal e o Estado de Rondônia. E embora o gráfico 2
mostre 19% de discordância, pode-se considerar que há uma percepção
positiva por parte dos acadêmicos no que se refere ao TCC, pois os
percentuais de concordância e não discordância, no cômputo geral, totalizam
82%.
O destaque menos positivo, nesse quesito, fica para o curso de Direito.
Dos respondentes, 29% discordam completamente e 18% discordam da
contribuição do TCC para sua formação.
O gráfico 9 retrata a percepção dos acadêmicos sobre a contribuição do
seu curso na preparação para mercado de trabalho.
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Gráfico 9 – Satisfação do corpo discente quanto ao à preparação para o mercado de trabalho.
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De acordo com os dados do gráfico 9, os cursos apresentam nível
considerável de satisfação, exceto o curso de Ciências Econômicas, no qual
40% dos acadêmicos não se sentem preparados para o mercado de trabalho.
Nos outros cursos, os destaques ficam para Psicologia, Ciências Contábeis e
pedagogia, nos quais aproximadamente 90% dos acadêmicos sentem-se
preparados para o mercado de trabalho.

2.2.2 Pesquisa
As Faculdades Integradas de Cacoal (FIC/UNESC) tem persistido no
estabelecimento de uma política institucional de Pesquisa, por meio da qual
busca oportunizar a formação continuada dos docentes, além de propor a
realização de projetos de pesquisa e fomentar nos acadêmicos o interesse no
estudo científico desde seu ingresso na instituição.
Não obstante esse esforço, os resultados da avaliação da CPA indicam
que a instituição tem apresentado certo descompasso nesse quesito. O gráfico
10 mostra a percepção dos professores no que se refere ao incentivo da IES à
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produção acadêmica, especialmente no que se refere à realização de
pesquisas, produção de artigos, livros, resumos, entre outros.

Gráfico 10 - Incentivo à produção acadêmica.
Discordo
Completamente;
6%
Discordo; 8%

Concordo
completamente;
32%

Concordo; 18%

Concordo
parcialmente;
36%

Embora 50% dos professores respondentes concordem que a instituição
incentiva a produção acadêmica, 36% concordam parcialmente e 14%
discordam. Neste ponto, cabe registrar que os desafios da produção científica
em uma instituição privada são consideráveis. Entretanto, a FIC/UNESC tem
caminhado em busca de melhorias e ascensão neste aspecto.
A instituição promove através do Núcleo Integrado de Pesquisa (NIP)
grupos e linhas de estudo científicos, nos quais os professores e acadêmicos
produzem artigos, que são submetidos em revistas, eventos regionais,
nacionais e internacionais, visando assim a consolidação de um ensino de
qualidade e aprimoramento de cidadãos que buscam através de seus estudos
a melhoria do meio ambiente no qual estão inseridos.
Anualmente a instituição, no contexto do seu projeto pedagógico, realiza
a Jornada Científica, que teve sua primeira edição no ano de 2003. As
produções resultantes deste evento podem ser publicadas na própria revista
eletrônica da IES.
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As produções dos docentes e acadêmicos ocorrem em três aspectos:
resultados da iniciação científica promovida semestralmente pelos cursos
através das linhas de pesquisas, resultados dos trabalhos de conclusão de
curso e artigo de conclusão da pós-graduação lato sensu. A FIC/UNESC visa
um comprometimento com a produção científica, tendo como alvo a inserção
no rol de instituições comprometidas com a pesquisa.

2.2.3 Extensão
Em seu Artigo 43, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB n. 9394
96), destaca a finalidade da Educação Superior, compreende a promoção da
divulgação de conhecimentos, sejam culturais, científicos e técnicos,
considerando, portanto, a importância da comunicação do saber.
A Instituição de Ensino Superior ganha pertinência quando o
conhecimento produzido na academia, no ensino e na pesquisa, estende-se à
a sociedade por meio do mais diversos canais de comunicação. O próximo
gráfico demonstra o apoio da instituição na realização de eventos promovidos
pelos cursos. Os dados retratam o grau de satisfação do Professor quanto ao
apoio para os eventos específicos do seu curso.
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Gráfico 11 - Apoio da IES à realização de eventos dos cursos.
Discordo
Completamente;
5%

Discordo; 10%

Concordo
completamente;
45%

Concordo; 14%
Concordo
parcialmente; 27%

O gráfico 11 mostra que 59% dos professores concordam que a
FIC/UNESC apoia a realização de eventos na instituição. 27% concordam
parcialmente e 15% discordam que exista apoio a eventos.
Durante o ano de 2014 a instituição desenvolveu diversas atividades que
envolveram acadêmicos, professores e comunidade, conforme mostra o quadro
a seguir.
Quadro 2 - Atividades desenvolvidas na FIC/UNESC em 2014.
Projeto

Discriminação-Nome do projeto

Curso

01

Dia Internacional da Mulher

Nutrição

02

Dia Mundial do Rim – Prevenção da Doença Renal

Nutrição

03

Informática e a Terceira Idade

Tecnologia em
Análise e
Desenvolvimento de
Sistema de
Informação

04

05

Visita Técnica Empresa Usina Cassol Ltda. – Alta Floresta

Engenharia de

D’Oeste/RO

Produção

Atividades Práticas e Técnicas da Disciplina (Fatores de

Engenharia de

Produção Agrícola)

Produção
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06

Biorremediação

Engenharia Ambiental

07

Interferência e Impactos Ambientais no Município de

Engenharia Ambiental

Cacoal/RO
08

Fundamentos de Direito Administrativo

Direito

09

Fundamentos de Direito Processual Penal

Direito

10

Dia Nacional de Ação Voluntária

Direito

11

Análise da Qualidade da Água do Rio Machado, Cacoal/RO

Engenharia Ambiental

(Aula de Campo)
12

Análise da Qualidade da Água do Rio Pirara, Cacoal/RO (

Engenharia Ambiental

Aula de Campo
13

Intervenção Arquitetônica Solidária

Arquitetura e
Urbanismo

14

Dia do Trabalhador

Direito

15

Parceria do Saber

Engenharia Ambiental

16

Campeonato de Games SI-UNESC 2014

Sistema de
Informações

17

O Contexto atual da escrituração contábil nas micros e

Ciências Contábeis

pequenas empresas(MPEs)
18

Hidráulica Laboratorial

Engenharia Ambiental

19

Visita Técnica ao Aterro Sanitário do Município de

Engenharia Ambiental

Ariquemes/RO
20

Visita Técnica a um Sistema de Compostagem e

Engenharia Ambiental

Reciclagem
21

Visita Técnica ao Sistema de Tratamento de Esgoto de

Engenharia Ambiental

Cacoal
22

Visita Técnica a Fundação de Hematologia e Hemoterapia

Biomedicina

(PHEMERON) Unidade de Cacoal
23

Capacitação de Acadêmico para determinação de testes

Biomedicina

rápidos de tipagem sanguínea (Sistema
ABO e Rh)

24

Palestra do Corpo de Bombeiros – Atendimento a vítimas

Biomedicina

de acidentes automobilísticos e
transportes de acidentados

25

Campanha de Trote Solidário – Doação de Sangue

Biomedicina

26

Ações de Educação Nutricional em uma escola municipal de

Nutrição, Engenharia
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Cacoal/RO

Ambiental e
Pedagogia

27

“Levantamento do Perfil Nutricional e alimentar dos

Nutrição

pacientes atendidos NE Clinica -escola de Nutrição”

28

“Atendimento clinico - nutricional de crianças com distúrbios

Nutrição

nutricionais”
29

Visita Técnica ao Laboratório de Análise Clínicas – CID

Biomedicina

30

9º PSV na praça municipal de Cacoal

Biomedicina

30

Atividade prática de acompanhamento ao atendimento de

Biomedicina

paciente em unidade de urgência-emergência no Hospital e
Pronto Socorro Municipal – Unidade Mista de Cacoal e
Hospital Regional
de Cacoal

31

Atividade Prática de Acompanhamento no setor de

Biomedicina

Imunização – SESP
32

Capacitação sobre técnicas de coleta de sangue venoso

Biomedicina

33

Visita Técnica observacional ao Centro de Reabilitação

Biomedicina

Neurológico Infantil de Cacoal - CERNIC
34

Estatística Aplicada a Engenharia

46-A II Ciclo de

Engenharia Ambiental

Palestras Biomédicas Biomedicina Cacoal
35

Atividade prática no evento “Dia Nacional de Ação

Biomedicina

Voluntária” na Escola Fundação BRADESCO
36

Direito Processual Civil de Conhecimento e Processo de

Direito

Execução
37

Doação Legal

Direito

38

Nutrição Esportiva – comemoração do dia do nutricionista

Nutrição

39

Psicologia e Religião: Discutindo o mal-estar

Psicologia

40

“Dia do Psicólogo”

Psicologia

41

Aula de Campo no Rio Pirarara

Biomedicina

42

Visita técnica à Clínica de Diagnóstico por Imagem -

Biomedicina

MEDIMAGEM
43

Avaliação Educacional: busca pela aprendizagem de todos
e de melhores indicadores

Pedagogia
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44

Um encontro com o povo paiter surui – Educação, cultura e

Pedagogia

sustentabilidade
45

Um Olhar crítico sobre o planejamento educacional

Pedagogia

46

Análise de Sementes e Produção de Mudas

Engenharia Ambiental

47

Agrotóxico e o meio ambiente

Engenharia Ambiental

48

UNESC em Ação

Pedagogia

49

XIII Semana Jurídica

Direito

50

Dia Mundial do Coração.

Biomedicina

51

Proposta de um Sistema de Classificação das Habilidades

Psicologia

Sociais Educativas.
52

Campanha de Doação de Sangue e Medula Óssea

Biomedicina

53

Campanha Outubro Rosa: Movimento de Mobilização para

Biomedicina

Prevenção de Câncer de Mama
54

Visita Técnica ao TRS (Terapia Renal Substitutiva) – Centro

Biomedicina

de Diálise de Cacoal
55

Visita Técnica ao SAEE – Serviço Autônomo de Água e

Biomedicina

Esgoto – Cacoal/RO
56

I Semana da Arquitetura e Urbanismo e da Engenharia Civil

Arquitetura e
Urbanismo
Engenharia Civil

57

Visita técnica à empresa de beneficiamento de couro

Engenharia Ambiental

58

Visita ao Sistema de Tratamento de Esgotos de Cacoal

Engenharia Ambiental

59

I Passeio Ciclístico em Cacoal – Bike Force: Avaliação física

Biomedicina e

dos atletas

Nutrição

III Ciclo de Palestras Biomédicas

Biomedicina

60

Fonte: Coordenação de Extensão FIC/UNESC

O quadro 2 permite a avaliação prévia de que, em boa medida, a
FIC/UNESC tem buscado investir em atividades diversas, através de um
trabalho em conjunto com os gestores, coordenadores, NDE e colegiados,
contribuindo para melhorar as condições de vida da sociedade em seu entorno.

2.3

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Educação
A FIC/UNESC busca oferecer constantemente apoio para toda a

comunidade acadêmica, bem como em seu entorno. A instituição considera
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que a responsabilidade social não se limita apenas ao ensino da população,
mas também ao auxílio à comunidade em vários aspectos, proporcionando
assim uma melhor qualidade de vida que se expressa na verdadeira cidadania.
No aspecto financeiro, a FIC/UNESC encontra-se com os seguintes
programas:

 PROUNI: o Programa Universidade para Todos (PROUNI), do Governo
Federal, que possibilita o acesso de jovens de baixa renda à educação
superior.

 FIES: O Fundo de Financiamento Estudantil que é um programa do
Ministério da Educação (MEC) destinado à concessão de financiamento
a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores.

 Bolsas Administrativas: Bolsas concedidas pela instituição para os
funcionários que tenham interesse em fazer o curso superior. Essas
bolsas podem ser parciais ou integrais. Análise realizada mediante
renda familiar.

Em outras áreas a FIC/UNESC presta os seguintes serviços gratuitos:

 Atendimento Jurídico - Atendimento pelo NPJ, onde pode ser concedido
atendimento gratuito na área jurídica para a população.

 Curso de Informática para Terceira Idade- Ensino para a comunidade
acima de 50 anos que queiram aprender informática básica.

 Clínica de Nutrição - Atendimento a comunidade que apresente
necessidade de realizar uma dieta específica, afim de uma melhoria na
saúde. No ano de 2014 a clínica acompanhou mais de 50 pacientes.
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 Clínica de Psicologia - Acompanhamento de acadêmicos e comunidade
que precise de atendimento psicológico. Só nos últimos 2 anos a clínica
atendeu mais de 834 pacientes. Esses serviços prestados são
permanentes da instituição.

Em cada semestre, a IES realiza o evento “UNESC em Ação”. Trata-se
de um projeto por meio do qual a IES visita uma comunidade do entorno de
Cacoal e realiza um dia de atendimento à comunidade, que envole consultoria
nutricional, jurídica e psicológica; aferição de pressão arterial; teste de glicemia;
sensibilização ambiental entre outros. Cabe ressaltar, conforme apresentado
no tópico de extensão, que a FIC/UNESC tem realizado anualmente muitos
projetos voltados para área social como descrito no quadro 2.

2.4

Dimensão 4: A Comunicação com a Sociedade
Os meios pelos quais acontece a comunicação da FIC/UNESC com a

comunidade acadêmica e a sociedade com um todo são os mais diversos e
abrangentes possíveis. A instituição tem em seu Plano de Desenvolvimento
Institucional a comunicação com a sociedade como o elemento estratégico,
fundamental para a manutenção de sua condição como instituição pioneira na
Amazônica Ocidental e com histórico significativo de serviços prestados em
benefício do desenvolvimento local. Nesse sentido, o compromisso da IES com
uma agenda de interferências nas atividades da comunidade, bem como
repercussão dessas ações na sociedade constituem-se em preocupação
permanente.
Para além da presença constante nos meios de comunicação locais e
estaduais, com citações voluntárias em jornais, revistas, endereços sítios
eletrônicos e programas televisivos, os profissionais da instituição são
constantemente requisitados para análise
diretamente na vida das pessoas.

de

questões de interferem
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No conjunto de estratégias de comunicação cabe destacar o plano de
comunicação institucional e plano de mídia da FIC/UNESC. No primeiro caso,
essa comunicação ocorre principalmente por meio da interação do corpo
discente e da comunidade em geral com portal da IES (www.unescnet.br) e
com a estrutura técnico-administrativa destinada a essa comunicação. No que
se refere ao endereço eletrônico, o Sistema de Gestão Acadêmica permite o
acesso de Coordenadores de Curso, Professores, Alunos, Egressos e
Comunidade. Desta forma, o portal eletrônico da IES disponibiliza serviços e
informações relevantes e de interesse da comunidade interna e externa, como
links de acesso ao Calendário Acadêmico, Documentos e Informações de
Interesse Acadêmico, Informações sobre Graduação e Pós Graduação, ClínicaEscola, Biblioteca, Eventos, Núcleos da IES, Informações Úteis, Formas de
Contato com IES, Notícias da IES, Responsabilidade Social, Parcerias
Institucionais, Envolvimento com a Comunidade, Bolsas e Financiamento
Estudantil, Publicações, Ouvidoria, Murais, cartazes afixados para informações
aos docentes e discentes.

2.4.1 Publicações
Um dos destaques da comunicação da FIC/UNESC refere-se à
divulgação da produção científica por meio da Revista Científica Eletrônica,
ligada ao Núcleo Integrado de Pesquisa (NIP), que coordena também os
Grupos de Estudos e Pesquisas e a Jornada Científica, realizada anualmente e
aberta à comunidade. Conforme informações disponibilizadas no Portal da IES
(http://www.unescnet.br/NIP/Revistaeletronica.asp), a Revista Científica tem
caráter generalista, de acesso gratuito, e tem por finalidade “[...] estimular o
espírito crítico e científico [...] que contribua para melhorar a qualidade de vida
das pessoas”.
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2.4.2 Convênios
Nos últimos anos, a FIC/UNESC tem aperfeiçoado seu relacionamento
com a comunidade por meio da Coordenação Geral de Estágio que,
juntamente com os coordenadores de estágio de cada curso, tem firmado
importantes parcerias. Conforme atesta o quadro 9 (anexo 2), a IES conta hoje
com 126 convênios celebrados, contemplando o Setor de Serviços e Comércio
Varejista; Sindicatos; Prefeituras e Órgãos Públicos; Federação de Indústrias;
Hospitais; Escolas Públicas e Privadas, Instituições de Ensino Superior;
Cooperativas, Associações e Entidades de Classe.

2.4.3 Ouvidoria
Outro importante componente da comunicação da IES com comunidade
acadêmica e a sociedade se dá por meio da Ouvidoria, identificado no portal da
IES (http://www.unescnet.br/ouvidoria.asp) como “[...] um órgão [voltado] à
comunicação

com

a

comunidade

interna

e

externa,

visando

ao

aperfeiçoamento das ações institucionais”. Nesse sentido, de acordo com as
informações no Portal da IES, o serviço de Ouvidoria da FIC/UNESC tem por
objetivos possibilitar:

À Comunidade Acadêmica:
 manifestar sua opinião sobre os serviços prestados nos vários setores da
Instituição;
 sugerir medidas para o aprimoramento das ações da Instituição com vistas
à melhoria de seus serviços, garantindo seu contínuo aperfeiçoamento;
 denunciar infrações à cidadania, aos princípios de dignidade humana, à
ética e à moral ocorridas em seu campus;
 um canal de comunicação e informação com a Diretoria como forma de
resolver os problemas existentes.

À Comunidade Externa:
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 dirimir dúvidas quanto aos serviços da Instituição;
 esclarecimentos quanto às atividades desenvolvidas pela Instituição;
 um canal de comunicação e informação;
 sugerir medidas para o aprimoramento das ações da Instituição com vistas
à melhoria de seus serviços, garantindo seu contínuo aperfeiçoamento.

2.4.4 Egressos
Embora a IES mantenha um canal ativo de comunicação com a
comunidade empresarial, com a finalidade de obter informações e acompanhar
a vida profissional dos alunos egressos, a FIC/UNESC também disponibiliza
em sem endereço eletrônico espaço destinado ao acompanhamento do
Egresso.

Figura 2 - Portal do Egresso

Conforme informações disponíveis no endereço eletrônico da IES
(http://www.unescnet.br/egresso_portal.asp), o objetivo do Portal do Egresso é
manter um canal de comunicação com os ex-alunos que transcenda sua
passagem pela IES, de modo a consolidar a integração da FIC/UNESC com a
Sociedade.
Além da estrutura de comunicação institucional, a FIC/UNES têm em
caráter permanente um Plano de Mídia com o objetivo de difundir seus serviços
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junto à sociedade. Nesse quesito, o plano compreende campanhas
institucionais de cunho sociocultural e campanhas publicitárias, veiculados nos
mais diversos meios de comunicação, como Rádio, Televisão, Jornais,
Revistas, Sítios Eletrônicos, entre outras. Todas essas ações de publicidade
são acompanhadas, de forma concomitante, pelo contato direto dos
Profissionais da IES com a comunidade, especialmente por meio de ações em
empresas, locais públicos e escolas da rede pública e privada.
DIMENSÃO 5: POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO
DOCENTE E CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

As Faculdades Integradas de Cacoal, no decorrer dos seus 30 anos de
existência, preocupa-se com a qualificação de seu corpo docente e técnicoadministrativo, visando a excelência em todas as suas atividades acadêmicas.
O quadro do corpo docente é composto por profissionais de vários locais
do Brasil, representado por perfis específicos para cada disciplina dos cursos
de graduação e pós graduação.

Quadro 3 - Titulação do Corpo Docente.
Titulação

Quantidade

Doutor

09

Mestre

52

Especialista

57

Total

118
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O Gráfico a seguir retrata a situação atual da titulação dos professores da
FIC/UNESC.
Gráfico 12 - Titulação Corpo Docente

Corpo Docente - FIC/UNESC
Doutor

Mestre

Especialita

8%
48%
44%

A instituição elaborou o plano de cargos e salários – docente, que teve
sua homologação em publicação no Diário Oficial da União – DOU, Portaria nº
79 de 1º de setembro de 2009. Segundo o Art. 2º, o plano de carreira docente
tem como princípios básicos:
I - valorização da qualificação decorrente de cursos de formação;
II - profissionalização, entendida como dedicação ao magistério;
III - paridade de remuneração para os docentes integrantes da carreira
com qualificação análoga;
IV - progressão na carreira, mediante promoção.
O corpo técnico quando indagado sobre o conhecimento em relação ao
plano de carreira obteve as seguintes respostas descritas no gráfico a seguir.
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Gráfico 13 - Conhecimento do corpo técnico administrativo em relação ao plano de carreira.

Discordo
Completamente;
15%
Concordo
completamente;
30%

Concordo
parcialmente; 19%

Discordo; 11%

Concordo; 26%

O gráfico 13 mostra que 56% dos funcionários conhecem o plano de
carreira. 19% conhecem parcialmente e 26% desconhecem. Esses dados
expressam uma fragilidade que precisa ser sanada pela instituição. Sugere-se
que nos momentos de reuniões e contratações enfatize-se isso para que o
trabalhador seja estimulado a crescer dentro da FIC/UNESC.
Outra pergunta feita ao corpo técnico administrativo foi sobre o incentivo
que a instituição oferece em relação ao plano de carreira, dados estes
demonstrados no próximo gráfico (13).
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Gráfico 14- Nível de incentivo aos funcionários quanto ao plano de carreira.
Discordo
Completamen
te; 11%

Concordo
completamen
te; 37%

Discordo;
15%
Concordo;
15%

Concordo
parcialmente;
22%

Percebe-se no gráfico 14 que 52% concordam que a faculdade oferece
incentivo no que se refere ao plano de carreira, 22% concordam parcialmente e
26% discordam, ou seja, não se sentem incentivados pela instituição.
Conforme expresso anteriormente, esta fragilidade vai ser trabalhada de
uma forma diferenciada para que os funcionários possam vislumbrar um
crescimento dentro da instituição.

2.5

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
O desenvolvimento das atividades institucionais da FIC/UNESC

encontra-se amparado em princípios que propiciem de fato um ambiente
participativo entre seus colaboradores, de modo que o processo de
organização e gestão permita o fortalecimento dos princípios éticos, o
estreitamento de laços e uma maior integração entre as funções básicas de
ensino, pesquisa e extensão da IES.
No contexto de planejamento para organização e gestão da IES, emerge
com igual importância a necessidade de busca permanente pela eficiência.
Dada a sua condição de instituição sem fins lucrativos, a persistência na
utilização racional dos recursos torna-se relevante, uma vez que os resultados
financeiros e econômicos constituem-se na base de investimentos da IES para
o alcance de patamares mais elevados no atendimento às demandas da
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coletividade, seja do ponto de vista científico, tecnológico, cultural, artístico e
do desenvolvimento socioeconômico em sua região de abrangência. Para
tanto, a IES conta com uma estrutura organizacional e operacional que envolve
basicamente a Direção geral, a Coordenação de Ensino, a Direção Acadêmica
e a Direção Administrativa e Financeira.
E em consonância com os princípios que norteiam suas ações, a
FIC/UNESC, sob a responsabilidade da Mantenedora Associação Educacional
de Rondônia (AERON), desenvolve suas atividades com base na legislação
vigente, no Regimento Interno e no próprio Estatuto da Mantenedora. Com uma
estrutura administrativa adequada ao seu funcionamento, que compreende
órgãos normativos, consultivos, deliberativos, executivos e suplementares, a
IES privilegia uma estrutura hierárquica que facilita a tomada de decisões, a
coordenação e execução das atividades entre Mantenedora, Direção,
Coordenações de Curso, Corpo Docente, Acadêmicos e Comunidade. Nessa
estrutura, o Conselho Superior (CONSUP) e o Conselho de Ensino Pesquisa e
Extensão (CONSEPE) respondem pela Administração Superior. O Diretor
Geral responde pela Administração Executiva.
No que se refere às instâncias superiores e instâncias finais de decisão
nas questões administrativas de recurso, destaca-se o CONSUP, órgão
superior deliberativo, normativo, consultivo e jurisdicional, que tem suas
atividades disciplinadas pelo regimento da IES. Seus membros são:DiretorGeral, seu Presidente; Vice-Diretor; Diretor Acadêmico; Diretor Administrativo;
um representante da Coordenação de Apoio Pedagógico; dois coordenadores
de cursos; dois representantes do corpo docente, eleitos pelos seus pares; um
representante do corpo discente; um representante da AERON, por ela
indicado; dois representantes da comunidade.
Diante disso, informações que possam retratar uma imagem bem
definida do funcionamento da instituição, que permitam o confronto entre as
atividades desenvolvidas e as políticas de gestão e organização da IES são
imprescindíveis. O Gráfico a seguir traz a avaliação, por parte do corpo
docente, no que se refere à realização de atividades (palestras, cursos,
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seminários entre outros eventos) e ações desenvolvidas pela coordenação que
agregam valor ao curso.

Gráfico 15 - Nível de satisfação quanto à realização de atividades e ações desenvolvidas pelas
coordenações de curso.
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Completament
e; 1%

Discordo; 3%
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completamente;
58%

Concordo
parcialmente; 27%

Na avaliação dos Coordenadores de curso por parte do corpo docente,
conforme retrata o gráfico 15, verifica-se que 69% dos docentes que
responderam à pesquisa concordam que as coordenações têm realizado
atividades e ações que agregam valor ao curso. Embora 27% concordem
parcialmente e 4% discordem, considera-se que nesse aspecto a atuação das
coordenações de curso tem sido satisfatória.
O gráfico a seguir demonstra a satisfação dos professores em relação
ao apoio dos funcionários da FIC/UNESC.
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Gráfico 16 - Nível de satisfação do corpo docente em relação ao apoio dos funcionários técnicoadministrativos.
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De acordo com o gráfico 16, dos professores respondentes, 63%
demonstram satisfação com o apoio recebido dos funcionários, enquanto 32%
encontram-se parcialmente satisfeitos e 4% estão insatisfeitos.
O gráfico a seguir mostra resultados sobre a satisfação dos docentes
quanto a soluções de problemas por parte da secretaria docente.
Gráfico 17 – Nível de satisfação do docente em relação à solução dos problemas por parte da
secretaria docente.
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; 1%
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completamente
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Concordo
parcialmente;
26%
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O gráfico 17 mostra que 71% dos docentes estão satisfeitos com a
resolução de problemas por parte da secretaria docente, sendo que 26% estão
parcialmente satisfeitos e 4% estão insatisfeitos.
Em relação à questão de organização e gestão da instituição, os
acadêmicos também responderam algumas questões, conforme mostra no
gráfico a seguir.

Gráfico 18 – Nível de satisfação dos acadêmicos em relação ao cumprimento dos prazos na
execução dos serviços e clareza nas informações prestadas pela secretaria acadêmica.
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Conforme retrata o gráfico 18, quando questionados sobre o
cumprimento de prazos na execução dos serviços e clareza nas informações
prestadas pela secretaria acadêmica, 47% dos acadêmicos respondentes
mostraram-se satisfeitos, enquanto 39% mostraram-se parcialmente satisfeitos
e 13% não estão satisfeitos. O próximo gráfico, retrata o nível de satisfação dos
acadêmicos quanto à resolução dos problemas por parte da Secretaria
Acadêmica.
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Gráfico 19– Nível de satisfação dos acadêmicos em relação à resolução dos problemas (histórico
escolar, notas e frequências, planos de estudos, matrícula e rematrícula) por parte da secretaria
acadêmica.
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Concordo
completamente
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20%

Discordo; 20%

Concordo; 23%

Conforme o gráfico 19, 43% dos estudantes estão satisfeitos em relação
à resolução dos problemas por parte da secretaria acadêmica, sendo que 37%
estão insatisfeitos e 20% estão parcialmente satisfeitos. O gráfico a seguir traz
informações sobre o grau de satisfação dos acadêmicos no que se refere à
resolução dos problemas por parte do setor financeiro.
Gráfico 20 – Nível de satisfação dos acadêmicos em relação à resolução dos problemas financeiros
(boletos, negociações, bolsas e financiamentos).
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Conforme visualização no gráfico 20, 35% estão satisfeitos com as
resoluções de questões por parte do setor financeiro da IES. Entretanto, 34%
estão parcialmente satisfeitos e 31% estão insatisfeitos, indicando um nível de
insatisfação que merece atenção e reflexão da IES nesse quesito.
Assim como professores e acadêmicos, o corpo técnico-adminstrativo da
IES também respondeu a algumas questões na dimensão Organização e
Planejamento. Quando indagados sobre a sua participação no planejamento do
setor em que trabalham, os funcionários responderam da seguinte forma,
conforme do próximo gráfico.

Gráfico 21 - Participação dos funcionários técnico-administrativos nas reuniões de planejamento do
setor em que trabalham.
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O gráfico 21 mostra que para a maioria dos funcionários técnicoadministrativos, o planejamento da IES tem ocorrido de forma participativa, ou
seja, 56% afirmaram que participam de reuniões de organização do seu setor.
Já 29% responderam que não participam e 15% concordaram parcialmente
com essa participação. O gráfico a seguir retrata o nível de conhecimento do
corpo técnico-administrativo quanto às suas atribuições e funções.
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Gráfico 22 – Nível de conhecimento dos funcionários técnico-administrativos em relação às
atribuições e funções do setor em que trabalham.
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De acordo com o gráfico 22, 85% dos funcionários técnicoadministrativos afirmaram que conhecem suas atribuições e funções no setor
em que trabalham, enquanto 7% conhecem parcialmente e 8% não conhecem,
indicando elevado nível de conhecimento do corpo técnico-administrativo sobre
requisitos necessários em termos de informações para o desempenho de suas
funções.
Os resultados apresentados nesta dimensão ganham relevância no
contexto deste relatório, dado o papel imprescindível das questões de gestão e
planejamento no desenvolvimento das atividades da IES em consonância com
os princípios norteadores de suas ações.
2.6

Dimensão 7: Infraestrutura Física
Entre os fatores que compõem as condições de oferta dos cursos, a

Infraestrutura Física tem papel relevante, uma que se trata do suporte básico
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para que atividades dos cursos, amparadas nos Projetos Pedagógicos, sejam
desenvolvidas.

2.6.1 Salas de Aula

As salas de aula das Faculdades Integradas de Cacoal são amplas,
podendo acomodar mais de 40 acadêmicos, com boa acústica, projetor
disponível e ar condicionado, além de boa iluminação. Ao todo a instituição
possui 66 salas para acomodar os cursos. O gráfico a seguir traz resultados
sobre esse quesito.

Gráfico 23 - Nível de satisfação dos acadêmicos em relação ao espaço físico das salas de aula.
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O gráfico 23 mostra que os acadêmicos apresentaram 44% de
satisfação. No entanto, 32% estão insatisfeitos, e 25% estão parcialmente
satisfeitos com o espaço físico das salas de aulas.
2.6.2 Laboratórios
As Faculdades Integradas de Cacoal apresenta em sua estrutura
diversos laboratórios, pois reconhece que a implementação das aulas práticas
permite que o acadêmico se beneficie dos recursos tecnológicos ao seu
alcance, para entender e obter melhores resultados em sua vida profissional.
Atualmente a instituição possui mais de 20 laboratórios, oportunizando assim
uma assistência de excelência as aulas práticas.
Os acadêmicos dos cursos de Biomedicina, Engenharia de Produção e
Nutrição, indagados a respeito do laboratório multidisciplinar apresentaram os
seguintes resultados demonstrados nos gráficos a seguir.

seguintes
resultados
demonstrados
gráficos
seguir.
Gráfico
24 - Satisfação
dos acadêmicos
em relaçãonos
ao espaço
físicoados
laboratórios.
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O gráfico 24 mostra que 92% dos acadêmicos de nutrição encontram-se
insatisfeitos com o espaço físico do laboratório e 8% estão satisfeitos. Do curso
de Engenharia de Produção já demonstram quase 100% de satisfação. E os
acadêmicos do curso de Biomedicina apresentaram 84% de satisfação
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concordando, 4% não discordando. Até o momento da avaliação em 2014,
encontravam em construção dois novos laboratórios que atenderiam estes
cursos. Espera-se que os novos projetos sejam de melhoria nas respostas e
satisfação dos estudantes de nutrição.
O gráfico a seguir demonstra o nível de satisfação dos acadêmicos em
relação à quantidade de equipamentos que o laboratório possui.

Gráfico 25 - Satisfação dos acadêmicos em relação à quantidade dos equipamentos nos laboratórios.
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Conforme mostra o gráfico 25, existe uma insatisfação total dos
estudantes de Nutrição em relação aos equipamentos do laboratório, os
acadêmicos do curso de Biomedicina já apresentam 41% de insatisfação, 25%
de não discordância e 33% estão satisfeitos. No curso de Engenharia de
Produção 50% dos acadêmicos encontram - se insatisfeitos com os
equipamentos, 25% de não discordância e 33% afirmaram estarem satisfeitos.
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Gráfico 26 - Satisfação dos acadêmicos em relação ao laboratório de microscopia.
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Conforme o gráfico 26, os acadêmicos do curso de Biomedicina,
avaliaram o laboratório de microscopia. Durante o período de avaliação era o
curso que mais utilizava este ambiente nas suas aulas práticas. As respostas
sobre o espaço físico evidenciam que 88% dos estudantes estão satisfeito, e
13% não discordaram. Quanto a iluminação 100% apresentou satisfação
concordando ou concordando completamente. A climatização satisfaz 82% dos
estudantes, 13% não discorda e 6% encontram-se insatisfeitos. Em relação aos
equipamentos 56% dos estudantes estão satisfeitos, 31% estão insatisfeitos e
13% não discordaram. Sobre a mobília 76% considera que estão boas 25%
não discorda das condições e 25% não discordaram das mobílias atuais.
Outro aspecto demonstrado no gráfico 25 é em relação ao atendimento
e apoio dos técnicos, monitores e funcionários do laboratório. Conforme as
respostas 37% encontram-se satisfeitos, 56% não discordaram do atual
atendimento e 6% estão insatisfeitos. Percebe-se que a satisfação em relação
a este laboratório é melhor comparado com o multidisciplinar. Cabe ressaltar,
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que o laboratório de microscopia é um dos investimentos nesses últimos três
anos da FIC/UNESC.
A FIC no início de 2015, já ofereceu para a comunidade acadêmica mais
dois laboratórios, realizou compras de novos equipamentos e busca melhorar a
cada semestre, pois atribui fundamental importância aos laboratórios para o
processo de ensino e de aprendizagem.

2.6.3

Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) e Escritório Modelo de
Assistência Jurídica (EMAJ).

O Núcleo de Práticas Jurídicas é o órgão da coordenação do curso de
Direito encarregado de implementar, orientar e controlar as atividades práticas
de

seus

acadêmicos

aprimoramento

nas

relacionadas

áreas

ao

profissionais

estágio
em

curricular

que

atuará

visando

o

(advocacia,

magistratura, ministério público e demais carreiras jurídicas).abrange atividades
práticas realizadas junto à disciplina prática jurídica, bem como o estágio
curricular desenvolvido no Escritório Modelo de Assistência Jurídica da
UNESC, na defensoria do estado de Rondônia, na associação de proteção aos
apenados de Cacoal, no conselho tutelar, em escritórios de advocacia e outros
órgãos públicos conveniados com a UNESC.
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Gráfico 27 - Nível de satisfação dos acadêmicos em relação ao NPJ.
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O gráfico 27 demonstra que 31% dos estudantes sentem satisfeitos em
relação ao espaço físico do NPJ, 25% não discordam de ser um bom espaço e
44% apresentam insatisfação. Sobre o atendimento 38% dos estudantes
encontram-se satisfeitos, 25% não discordam da qualidade do atendimento e
37% estão insatisfeitos.
No gráfico a seguir é apresentado o nível de satisfação dos estudantes
em relação ao funcionamento do EMAJ.
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Gráfico 28 - Nível de satisfação dos acadêmicos em relação ao EMAJ.
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Conforme o gráfico 28 no quesito de espaço físico 40% dos acadêmicos
estão satisfeitos com o espaço do EMAJ. 60% dos estudantes estão
insatisfeitos. A instituição, ciente deste fator, dado o aumento de pessoas
frequentadoras do EMAJ, está em processo de construção de um novo bloco
para mitigar este tipo de insatisfação. Um fator que chama a atenção é sobre o
atendimento, no qual o nível de insatisfação chega a 23%, de satisfação chega
43%, e não discordância do atendimento atual, 24%.

2.6.4 Escritório de Práticas Contábeis

O Escritório de Práticas Contábeis tem como finalidade proporcionar ao
acadêmico a familiarização com os aspectos práticos da profissão, a partir da
simulação integrada da gestão contábil.
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Especificamente, conforme descrito no projeto pedagógico do curso e
disponibilizado no portal eletrônico da IES, pretende-se atingir os seguintes
objetivos:

 Fornecer embasamento técnico-científico que proporcione condições
para a realização de escrituração contábil, de estruturação de controle e
de análise das situações econômico-financeira e patrimonial de
entidades em geral, por meio de aplicação das técnicas que constituem
os sistemas de contabilidade;
 Preparar o aluno para as funções de contador, auditor e perito judicial no
que tange ao entendimento da legislação e das práticas contábeis de
escrituração.
O gráfico a seguir mostra resultados sobre as condições do Escritório de
Práticas Contábeis.

Gráfico 29 Nível de satisfação dos acadêmicos em relação ao laboratório de práticas contábeis.
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Conforme o gráfico 29, no que se trata do espaço físico do Laboratório
de Práticas Contábeis, 88% dos estudantes apresentaram insatisfação, tendo
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67% de discordância completa e 21% discordaram, 4% não discordaram e 8%
estão satisfeitos. Sobre a iluminação e climatização, a maioria dos acadêmicos
está satisfeita. Em relação aos equipamentos 100% dos estudantes encontramse insatisfeitos. Sobre a mobília 79% apresentaram insatisfação, 13% não
discordaram e 8% estão satisfeitos. Sobre o apoio dos técnicos, monitores e
funcionários,

79%

estão

insatisfeitos,

demonstraram satisfação. Diante

dos

13%

não

resultados

discordaram

apresentados

e
sobre

8%
o

laboratório de práticas contábeis, percebe-se que a situação dessa estrutura
precisa ser revista em todos os seus aspectos, bem como planejar melhorias
para proporcionar um melhor atendimento à comunidade acadêmica.
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2.6.5

Biblioteca

As Faculdades Integradas de Cacoal tem buscado constantemente um
desenvolvimento na qualidade dos serviços oferecidos pela biblioteca. Sabe-se
que existem fragilidades em alguns aspectos. O gráfico demonstra a opinião
dos discentes em relação a este assunto.
Gráfico 30 - Satisfação dos acadêmicos em relação ao espaço físico da Biblioteca.
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De acordo com o gráfico 30, os acadêmicos, quando indagados sobre o
espaço físico da Biblioteca, apresentaram o seguinte resultado: 44% estão
satisfeitos, 25% concordam parcialmente com a estrutura atual e 32% não
estão satisfeitos.
A biblioteca da FIC/UNESC possui um espaço físico que atualmente
comporta bem os frequentadores.
Em relação ao acervo, no quadro a seguir (quadro 4) encontra-se a
situação atual do acervo por área de conhecimento.
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Quadro 4- Distribuição do Acervo por área de conhecimento.
Área Do Conhecimento

Títulos

Ciências Exatas e da Terra
Ciências Biológicas
Engenharia/Tecnologia
Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Humanas
Linguística, Letras e Artes
TOTAL

Volumes

1271
286
264
235
33
7760
4873
2801
33716

3724
583
831
471
70
19236
12698
4888
42501

Fonte: Biblioteca da Instituição - Cacoal - Rondônia.

O próximo quadro (quadro 5) descreve a situação atual do acervo de
periódicos por área de conhecimento.

Quadro 5 - Distribuição Acervo de Periódicos por área de conhecimento.
Área Do Conhecimento
Nacionais
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Biológicas
Engenharia/Tecnologia
Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Ciências Sócias Aplicadas
Ciências Humanas
Linguística, Letras e Artes
TOTAL
Fonte: Biblioteca da instituição– Cacoal – Rondônia

Estrangeiros
38
02
04
08
53
32
55
192

04
03
07

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 a seguir (quadro 6).
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Quadro 6 - Recursos Audiovisuais por áreas de conhecimento
Área do Conhecimento

VHS/CD-Rom/DVD

Ciências Exata e da Terra
Ciências Biológicas
Engenharia/Tecnologia
Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Ciências Sócias Aplicadas
Ciências Humanas
Linguística, Letras e Artes
TOTAL
Fonte: Biblioteca da instituição– Cacoal – Rondônia

282
44
05
27
09
690
249
81
1387

Bases de Dados
01
02
02
01
04
06
01
17

Nos gráficos a seguir (31 e 32) são apresentados resultados sobre o
nível de satisfação dos acadêmicos em relação à biblioteca.

Gráfico 31- Nível de satisfação dos acadêmicos em relação a quantidade e adequação dos terminais
de consulta da biblioteca.
Concordo
completamente
; 17%

Discordo
Completamente
; 17%

Concordo
parcialmente;
20%

Discordo; 23%

Concordo; 23%

Pode ser visualizado no gráfico 31 que 40% dos estudantes mostraramse satisfeitos em relação aos terminais de consultas da biblioteca na
FIC/UNESC, sendo que 20% estão parcialmente satisfeitos e 40% estão
insatisfeitos.
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Gráfico 32 – Nível de satisfação dos acadêmicos em relação à quantidade, adequação e conservação
do acervo da biblioteca.
Discordo
Completamente
; 12%

Concordo
completamente
; 31%

Discordo; 17%

Concordo
parcialmente;
20%

Concordo; 20%

Conforme retratado no gráfico 32, os acadêmicos, quando questionados
sobre a quantidade, adequação e conservação do acervo da biblioteca
demonstraram satisfação com 51% de concordância. Nesse mesmo quesito,
20% estão parcialmente satisfeitos e 29% encontram-se insatisfeitos.
A FIC/UNESC, ciente das necessárias mudanças da biblioteca,
preocupa-se em atualizar o seu acervo com indicações dos docentes, conforme
a demanda de cada curso em relação a cada disciplina.

Quadro 7 - Plano de Atualização do Acervo.
DESCRIÇÃO

ANO/QUANTIDADE

Ano

2013

2014

2015

2016

2017

Acervo total (previsão)

42000

45000

48000

52000

55000

Fonte: Biblioteca da instituição– Cacoal – Rondônia

O planejamento orçamentário da instituição prevê ampliação gradativa
do acervo com recursos do Fundo de Apoio à Biblioteca (FAB). Conforme
forem os processos de autorização de novos cursos de graduação, a
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ampliação das bibliografias será realizada, conforme previsão até o ano de
2017 mostrada no Quadro 7.
2.6.6 Infraestrutura Acadêmica
As Faculdades Integradas de Cacoal apresentam estrutura adequada
para as atividades desenvolvidas, bem como condições de acessibilidade aos
portadores de necessidades especiais. As futuras instalações administrativas
foram projetadas de forma apropriada para manter a qualidade de estrutura
física da instituição.
Os docentes e coordenadores dos cursos irão dispor de sala de reuniões
e gabinetes equipados, com instalações que estão em fase de conclusão no
corrente ano.
As instalações sanitárias são apropriadas no que diz respeito à
quantidade e condições de higiene e manutenção, além da acessibilidade.
O quadro a seguir (quadro 8) apresenta as instalações físicas que a
instituição oferece e oferecerá ainda neste ano de 2015.
Quadro 8 - Descrição da estrutura física.
SALAS
66 salas de aula (capacidade entre 40 e 70 alunos)
Almoxarifado
Anfiteatro
Arquivo
Biblioteca e videoteca
Biotério
Brinquedoteca e Laboratório de Práticas Pedagógicas
Centro de Atendimento Psicossocial (Clínica-Escola)
Clínica-Escola de Nutrição
Coordenação Administrativa
Coordenações de Cursos
Coordenação de Ensino
Coordenações de Estágio
Coordenação de Pós-Graduação
Delegacia do Conselho Regional de Administração
Delegacia do Conselho Regional de Economia
Diretoria
Empresa Júnior
Laboratório de Análises Clínicas
Laboratório de Anatomia Humana
Laboratório de Apoio (Sala de Materiais e Esterilização)
Laboratório Ateliê de Desenho Artístico
Laboratório de Desenho Técnico

2

M
3.960
55,20
272
48,30
808
12,95
62,48
140,94
21,15
23,01
200,25
23,01
25,02
23,01
9,00
9,00
23,01
21,76
55,05
76,91
19,60
65,39
88,19
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Laboratório de Física
Laboratório de Hardware
Laboratório de Hidráulica
Laboratórios de Informática (03)
Laboratório Microscopia
Laboratório Multidisciplinar
Laboratório de Parasitologia
Laboratório de Práticas Contábeis
Laboratório de Psicodiagnóstico com Sala de Espelho
Laboratório de Psicologia Experimental
Laboratório de Técnica Dietética
Núcleo de Extensão
Núcleo de Pesquisa
Núcleo de Práticas Jurídicas
Reprografia
Restaurante e Lanchonete
Sala de Audiência Simulada
Sala da Comissão Própria de Avaliação
Sala de Professores
Sala de Reunião
Secretaria Acadêmica
Secretaria Docente
Setor Financeiro
Setor de Recursos Humanos
Fonte: Setor administrativo, 2015.

2.7

63,87
32,00
64,88
64,61 cada
63,18
58,48
32,01
46,75
59,03
66,20
68,25
25,02
22,12
51,22
57,66
100
128,02
18,56
73,80
48,29
82,60
21,15
23,01
23,01

Dimensão 8: Planejamento e Autoavaliação
O processo de autoavaliação na FIC/UNESC tem se consolidado, desde

2006, como fator determinante para identificação de fragilidades e correções de
rumo nas funções exercidas pela IES no âmbito, do Ensino, da Pesquisa e da
Extensão. A partir dos resultados da avaliação, a CPA busca promover
momentos de reflexão e debates acerca desses resultados com o propósito de
facilitar à comunidade acadêmica a percepção sobre o estágio de
desenvolvimento no qual a IES se encontra e de que maneira pretende se
posicionar na sociedade nos próximos anos, ou seja, para onde direciona a
Visão da IES mediante sua Missão concebida no Plano de Desenvolvimento
Institucional.
Desse modo, o processo de avaliação possibilita a percepção do fazer
acadêmico e sua coerência com plano de desenvolvimento da IES. Nesse
momento de reflexão os objetivos são repensados no conjunto de um novo
planejamento, de modo a reafirmar compromissos sociais e científicos por meio
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da utilização eficiente dos recursos disponíveis e do aperfeiçoamento das
atividades acadêmicas e técnico-administrativas. Todo esse processo resulta
na sedimentação da cultura da avaliação, cujo acompanhamento dos objetivos
e metas estabelecidos torna-se permanente.
Com base nesse histórico de avaliação da FIC/UNESC, a CPA 2014, a
partir das indicações e princípios norteadores do Sistema Nacional de
Avaliação do Ensino Superior (SINAES), a forma de trabalho e os instrumentos
a serem aplicados, buscando contemplar as dimensões atinentes ao ensino, à
pesquisa e à extensão, bem como as demandas e especificidades da IES.

2.8

Dimensão 9: Políticas de Atendimento ao Aluno
A análise das políticas do atendimento ao estudante responde a um dos

objetivos da avaliação institucional na educação superior de contribuir para o
aprofundamento

dos

compromissos

e

responsabilidades

sociais

das

instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão
pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional2.
Os acadêmicos das Faculdades Integradas de Cacoal é o fator
primordial das ações da instituição. A qualidade de formação profissional,
através dos três pilares: ensino, pesquisa e extensão são vivenciadas a cada
momento e apreciadas nas dimensões que abrangem este relatório. A
finalidade em se buscar a melhoria da IES visa o desenvolvimento social de
cada estudante oferecendo orientação de vida em todos os seus aspectos. A
instituição fornece atendimento nos campos psicopedagógicos, nutricional e
nivelamento, para que o acadêmico se supere em frente as suas dificuldades.
As formas de acesso à faculdade ocorrem por processo seletivo próprio,
transferência e portadores de diploma do curso superior.
A FIC/UNESC apresenta projetos, tais como de nivelamento para os
acadêmicos que se encontra com dificuldades na aprendizagem, oferece
2

Disponível em: http://portal.inep.gov.br/superior-avaliacao _institucional. Acesso em: 14
mar.2015.
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também tutoria durante as tardes da semana onde os professores dispõem de
um horário para realizar o atendimento do acadêmico. Essas atividades
diminuem a evasão na IES.
O atendimento aos portadores de necessidades especiais tem sido
realizada em todos os setores da instituição, tais como a acessibilidade,
atendimento diferenciado para os que possuem necessidades específicas.

2.9

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
A mantenedora da instituição promove condições e adequações de

funcionamento das atividades da Faculdade, para promover sempre um ensino
de qualidade. Buscando o cumprimento de suas funções para com a
comunidade acadêmica.
No ano anterior o relatório da CPA apresentou o plano econômico
financeiro para os próximos cinco anos, tais ações estão sendo realizadas, isso
devido à expansão da instituição com a autorização de novos cursos. A
ampliação da infraestrutura se faz necessária mediante a demanda de novos
acadêmicos no espaço físico da FIC/UNESC. Atualmente tem sido investido
muito neste aspecto, o aumento do acervo da biblioteca tem ocorrido,
contratação de novos funcionários e docentes, bem como aquisição de novos
equipamentos para os laboratórios e adaptação da infraestrutura física aos
portadores de necessidades especiais para oportunizar melhor acessibilidade.
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.
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2.10 Apontamentos Estatísticos
Apresentados os dados acima com relação à estatística descritiva, cabe
apresentar os dados inferenciais com base no cálculo de Pearson, na
modalidade bicaudal entre a percepção dos discentes quanto ao desempenho
docente, estrutura e funcionários.
Apreende-se que há uma correlação positiva moderada (r=0,615) entre a
resposta à questão O professor apresentou clareza e organização dos temas
durante a aula e o professor apresentou domínio do conteúdo. Isto indica que,
na percepção discente, o docente que apresentou clareza e organização
provavelmente será percebido mais frequentemente também como o que
domina o conteúdo; dito de outra forma, o docente que mais apresenta clareza
e organização é também aquele que apresenta domínio de conteúdo.
Ainda com relação às respostas dos discentes quanto à postura dos
docentes, apreende-se que há uma correlação positiva moderada (r=0,778)
entre O professor apresentou o plano de ensino nos primeiros dias da disciplina
e a questão O professor apresentou domínio de conteúdo. Isto pode indicar
que o discente que frequenta as primeiras aulas e tem acesso ao plano da
disciplina percebe mais frequentemente o domínio do conteúdo do professor.
Ainda quanto ao tópico O professor apresentou o plano de Ensino nos
primeiros dias da disciplina, os dados da análise estatística indicam que este
item tem correlação positiva moderada (r=0,635) com A forma de avaliação do
professor foi coerente com o conteúdo ministrado. Concebe-se, então, que há
uma relação entre quanto mais o aluno relata que o se o plano de ensino foi
apresentado nos primeiros dias da disciplina mais o docente apresenta uma
coerência da avaliação com a proposição da disciplina. Tal dado aponta a
apresentação do plano nos primeiros dias como fundamental para a
compreensão do aluno da avaliação, da disciplina em si e da preocupação
docente com a clareza e organização dos conteúdos.
Um dado que merece atenção é com relação à percepção do discente
do desinteresse docente na questão O professor apresentou desinteresse com
relação à aprendizagem dos alunos e quanto à Utilizo frequentemente a
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biblioteca por iniciativa própria, estas questões apresentaram correlação
negativa moderada (r=0,688). Isto aponta que quanto mais o discente percebe
o desinteresse do docente pela aprendizagem dos alunos mais este aluno
frequenta a biblioteca por iniciativa própria.
Quanto aos serviços terceirizados, a análise estatística demonstrou que
o discente percebe a mesma satisfação entre o atendimento da lanchonete e
na sala de reprografia. A correlação é positiva e forte (r=0,823). Isto indica que
os serviços podem ser similares para o sentido de adequação ou inadequação.
Uma análise estatística descritiva pode apresentar melhor compreensão deste
dado.
Quanto

aos

funcionários

técnico-administrativos,

os

discentes

apresentam respostas com correlação positiva moderada (r=0,674) entre a
percepção das questões Estou satisfeito com a postura, gentileza e
cordialidade dos funcionários da secretaria discente e Estou satisfeito com o
cumprimento dos prazos na execução dos serviços na secretaria discente.
Apreende-se que quanto mais cordiais são percebidos os funcionários, mais
satisfeitos com os prazos dos serviços os alunos se mostram.
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CONSIDERACÕES FINAIS

Ao finalizar esta etapa do processo de autoavaliação, cumpre ressaltar o
compromisso da CPA com uma avaliação concebida a partir das indicações do
SINAES e das especificidades e necessidades de avaliação da própria IES,
avaliação esta norteada pelo espírito participativo.
Verificou-se ao longo da avaliação que o corpo docente conhece
razoavelmente o PDI da Instituição, embora ainda haja necessidade de ampliar
esse conhecimento, dada sua importância no processo de reavaliação e
definição de novas metas institucionais mediante resultados da presente
avaliação.
No que se refere às políticas para o ensino, observou-se que parte
considerável dos acadêmicos conhece o plano de ensino das disciplinas
estudadas. No entanto, há necessidade de aperfeiçoamento nesse quesito, já
que mais de mais de um terço dos participantes da pesquisa conhece
parcialmente ou desconhece o plano de ensino. Quanto ao cumprimento do
planejamento de ensino, clareza, exposição e domínio dos conteúdos, a
maioria dos acadêmicos concorda que corpo docente da IES tem desenvolvido
satisfatoriamente suas atividades nesse aspecto. Esses resultados evidenciam
que os professores da instituição tem se empenhado conforme o planejamento
pedagógico da instituição.
Por outro lado, observou-se na pesquisa uma satisfação parcial, por
parte do corpo docente, quanto ao encaminhamento e soluções das questões
pedagógicas, o que indica necessidade de reflexão coordenação de ensino e
dos coordenadores para melhor identificação e redução do nível de
insatisfação.
Com relação à contribuição do Estágio e Trabalho de Conclusão de
Curso para a formação profissional, verificou-se no caso do Estágio que os
acadêmicos dos cursos de Engenharia Ambiental, Pedagogia e Sistemas de
Informação percebem o estágio como fator que tem contribuído de forma
positiva. Entre os cursos que percebem o estágio com fator menos positivo
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estão Letras e Administração, o que indica, especialmente no caso do curso de
Letras, revisão de estratégias para reverter esse quadro.
Quanto ao Trabalho de Conclusão de Curso, os destaques mais
positivos ficam para os cursos de Administração, Pedagogia, Sistemas de
Informação

e Ciências

Econômicas.

Nesses

cursos,

exceto

Ciências

Econômicas, tem-se uma concepção de TCC mais voltada para a formação
profissional e menos para a pesquisa, o que pode estar relacionado com o foco
maior da instituição ao ensino, com a extensão articulada a aspecto, e menos à
pesquisa. Ainda no quesito TCC, para o curso de Direito recomenda-se alguma
reflexão, dado que parte considerável dos acadêmicos não percebe o trabalho
de conclusão com fator que contribui para sua formação profissional.
Os acadêmicos da FIC/UNESC, em sua maioria, sentem-se preparados
para o mercado de trabalho, especialmente os cursos de Psicologia, Ciências
Contábeis e pedagogia, cujos acadêmicos apresentaram nível considerável de
satisfação nesse quesito.
No âmbito da Produção Científica, verificou-se que a IES ainda carece
de melhores resultados, uma vez aproximadamente a metade do corpo
docente da IES mostro-se parcialmente satisfeita com o incentivo à pesquisa
por parte da IES, embora se reconheça que a produção científica em uma
instituição privada é um desafio e que a FIC/UNESC vem buscando melhorias
nesse campo. Por outro lado, os professores, em sua maioria, mostraram-se
satisfeitos com o apoio que têm recebido da IES para a realização de eventos.
O relatório também mostrou que a IES vem desenvolvendo um trabalho
considerável no que se refere à Responsabilidade Social e à Comunicação
com a Sociedade, sendo que neste último quesito são notáveis os avanços em
termos de Publicações, Convênios, melhorias no Serviço de Ouvidoria e
Acompanhamento do Egresso.
Quanto ao corpo técnico-administrativo da IES, pode-se dizer que a
maioria dos funcionários conhece o Plano de Carreira, embora haja
necessidade de melhorias nesse ponto, já que aproximadamente um terço diz
desconhecer o referido plano. Os funcionários, também em sua maioria,
concordam que a IES oferece incentivos com relação ao Plano de Carreira.
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Entretanto, também são recomendadas medidas buscando avanços nesse
quesito, pois uma parte dos funcionários, ainda que menor, não tem percebido
esse incentivo e não tem vislumbrado esse crescimento dentro da instituição.
Ainda nesse quesito, cabe registrar que os Professores da IES mostraram-se
satisfeitos com o apoio recebido do corpo técnico-administrativo.
No que se refere aos Coordenadores de Curso, a maioria do corpo
docente fez uma avaliação positiva, principalmente na realização de atividades
e ações que contribuam para o crescimento dos cursos.
Com relação à Secretaria Docente, os Professores, em sua maioria,
mostraram-se satisfeitos com os serviços prestados pelo respectivo setor.
Sobre os serviços e resoluções de problemas por parte da Secretaria
Acadêmica, mais da metade dos acadêmicos mostrou-se insatisfeita, o que
indica necessidade reflexões a reavaliações por parte dos gestores.
Quanto ao Setor Financeiro da IES, parte considerável dos acadêmicos
apresentou

insatisfação

no

que

se

refere

aos

serviços

prestados,

especialmente os relativos à resolução das demandas apresentadas, o que
também indica necessidade de reflexões e busca de melhoria por parte do
corpo diretivo da IES.
Sobre a forma de Planejamento da IES, os funcionários técnicoadministrativos, em sua maioria, percebem que o processo de planejamento
tem primado pelos princípios da participação, indicando uma avaliação positiva
nesse quesito. Os funcionários também se mostraram satisfeitos com o
conhecimento que têm com relação às suas atribuições e funções.
Com relação à Estrutura Física da IES, os acadêmicos apresentaram
nível considerável de insatisfação com o espaço físico das salas de aula. E
com relação ao espaço físico dos Laboratórios, o curso de Nutrição também
apresentou elevado nível de insatisfação. Por outro lado, quase a totalidade
dos acadêmicos do curso de Engenharia de Produção mostrou-se satisfeita,
podendo-se afirmar o mesmo para o curso de Biomedicina.
Na parte de Equipamentos dos Laboratórios, verificou-se que os
acadêmicos

de

Nutrição

estão

totalmente

insatisfeitos,

enquanto

os

acadêmicos de Biomedicina parcialmente satisfeitos. Ainda nesse quesito,
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metade dos acadêmicos de Engenharia de Produção está insatisfeita com os
equipamentos. Contudo, no caso do curso de Biomedicina, os acadêmicos do
curso mostraram elevado nível de satisfação com as condições e serviços
prestados pelo Laboratório de Microscopia. Conclui-se, nesse quesito, que a
estrutura laboratorial do curso de Nutrição requer maior atenção.
No curso de Direito, verificou-se elevado nível de insatisfação dos
acadêmicos quanto ao espaço e atendimento do Escritório Modelo de
Assistência Jurídica (EMAJ). Os acadêmicos do curso também apresentaram
níveis consideráveis de insatisfação com as condições, em termos de espaço e
atendimento, do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ).
No curso de Ciências Contábeis, os acadêmicos apresentaram elevado
nível de insatisfação com as condições do Laboratório de Práticas Contábeis,
especialmente quanto ao espaço físico e condições dos equipamentos, mobília
e apoio do corpo técnico, indicando clara necessidade de busca de melhorias
por parte da IES.
Com relação à Biblioteca, os acadêmicos mostraram-se parcialmente
satisfeitos com o espaço físico. Também foi verificado nível considerável de
insatisfação em relação aos terminais de consultas da biblioteca. E quanto à
quantidade, adequação e conservação do acervo, pode-se dizer que avaliação
dos acadêmicos foi satisfatória.
De modo geral, observa-se que a IES, embora tenha apresentado
avanços no incentivo à produção científica, tem apresentado um conjunto maior
de potencialidades nos aspectos relacionados ao Ensino, seja na Graduação
ou na Pós Graduação. Nesse sentido, requer-se por parte da comunidade
acadêmica e do corpo gestor momentos que propiciem a reflexão e o
estabelecimento de novos objetivos e metas para a produção acadêmica,
articulando ações junto ao Núcleo de Pesquisa da IES.
Ao termino do presente relatório, cumpre destacar a relevância do
trabalho da CPA, cujo processo de avaliação, contínuo e participativo, propicia
avanços consideráveis ao subsidiar o planejamento da IES na busca por
melhorias necessárias às condições de oferta dos cursos.
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Assinaturas:

Membros

82
Relatório de Avaliação Institucional-Faculdades Integradas de Cacoal

ANEXOS
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ANEXO 1 – Portaria de Nomeação da CPA
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ANEXO 2 – Empresas e Instituições Conveniadas com a FIC/UNESC.
Quadro 9– Empresas e Instituições Conveniadas com a FIC/UNESC.

LISTA DE EMPRESAS
1

ABRIGO MUNICIPAL PINGO DE GENTE

2

AÇÃO ECOLÓGICA DO GUAPORÉ

3

ADVOCACIA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

4

AMAZON TUBOS

5

AMOCA LTDA

6

ANDRADE BASTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

7

AREAL PORTO SULAMERICA LTDA

8

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CACOAL

9

11

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCOPNAIS DE ESPIÃO DO
OESTE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA
DE CACOAL
ASTEC ENGENHARIA LTDA

12

BELINELLO E VEIGA LTDA

13

C. A. EMPREENDIMENTOS EPP – PLANTEC

14

C.E.I. BALÃO MÁGICO/CACOAL

15

C.C.A. ENGENHARIA LTDA

16

C.E.I. JOSINO BRITO

17

CARLA HELOISA BERGAMASCO

18

CASARÃO RESTAURANTE E PIZZARIA E BAR LTDA

19

CENO-CERAMICOS NORTA S/A

20

CENTRO EDUCACIONAL ALECRIM DOURADO

21

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LEÃOZINHO

22

CENTRO EDUCACIONAL MEMORINA ROSA CAMPOS

23

CERÂMICA CENA

24

CLARICE JOCHEM CONFECÇÕES ME

25

COMÉRCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA

26

COMÉRCIO DE PNEUS ESPIGÃO LTDA-ME.

27

CONSTRUTORA ARIPUANÃ

28

CONSTRUTORA MOSAICO

29

COOPERATIVA DE CRÉITO DOS EMPESÁRIO DE JI-PARANÁ/RO

10
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30

DESPACHANTE DINIZ

31

DUTRA E SANTOS LTDA

32

E. E. E. F. E M. NILO COELHO

33

E. E.E.F. FREI CANECA

34

E. M. E. I F. AUGUSTINHO GÓES

35

E. M. E. I F. CLAUDIO MANOEL DA COSTA

36

E. M. E. I F. MARIA SOCORRO VIANA DE ALMEIDA

37

E. M. E. I. F. LUIZ LENZI

38

E.C.P SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS

39

E.E.B. CONCÓRDIA CACOAL

40

.E.E.E.F.M. JUSCELINO KUBISCHEK DE OLIVEIRA

41

EE.E.E.F. 15 DE NOVEMBRO

42

E.E.E.F. MARIA AURORA DO NASCIMENTO

43

E.E.E.F.M. AURÉLIO B. DE HOLANDA FERREIRA

44

E.E.E.F.M. BERNARDO GUIMARÃES

45

E.E.E.F.M. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

46

E.E.E.F.M. CARLOS GOMES

47

E.E.E.F.M. CLODOALDO NUNES DE ALMEIDA

48

E.E.E.F.M. CORA CORALINA

49

E.E.E.F.M. GRACILIANO RAMOS

50

E.E.E.F.M. HONORINA LUCAS DE BRITO

51

E.E.E.F.M. MARECHAL CANDIDO RONDON

52

E.E.E.F.M. PAULO FREIRE

53

E.M.E.F. MARIA APARECIDA TEIXEIRA ENOMOTO/MINISTRO ANDREAZZA

54

E.M.E.I.E.F. PEDRO KEMPER

55

E.M.E.I.E.F. BALÃO MÁGICO/MINISTRO ANDREAZZA

56

E.M.E.I.E.F. GEONE SILVA FERREIRA/ SÃO FELIPE DO OESTE

57

E.M.E.I.F ÂNGELA MARIA DA MATA PERDONCINI

58

E.M.E.I.F. BRANCA DE NEVE/ALVORADA DO OESTE

59

E.M.E.I.F. CLÉLIA DAVID MUNDIM

60

E.M.E.I.F. JOSÉ DE ALMEIDA E SILVA

61

E.M.E.I.F. PEDRO ALVARES CABRAL

62

E.M.E.I.F. RODOLFO LUCHTENBERG

63

EDUCANDÁRIO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO DE JI-PARANÁ
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64

ESCOLA DANIEL BERG

65

ESCOLA DO AMANHÃ

66

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CELSO

67

FERREIRA DA CUNHA

68

ESCOLA FUNDAÇÃO BRADESCO

69

EVOLUÇÃO INFORMÁTICA

70

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE CACOAL

71

FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO

72

FAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

73

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RONDONIA

74

FÊNIX VIDEO LOCADORA

75

FOTO 3 IRMÃS

76

FUNDAÇÃO RIO MADEIRA – RIOMAR

77

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO LTDA.

78

IGREJA EVANGÉLICA DO BAIRRO FLORESTA

79

IGREJA EVENGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS

80

IGREJA SANTA LUZIA

81

IGREJA SÃO DANIEL COMBONI

82

IMPLEMAQ HILGERT & CIA LTDA

83

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS OLIVEIRA LTDA

84

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE CACOAL

85

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - UNIDADE

86

AVANÇADA DE CORUMBIARA

87
88

IRALTEC - INSTITUTO RONDONIENSE AMAZÔNIA LEGAL DE TECNOLOGIA
E RESPONSABILIDADE SOCIAL
J H P GOMES CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

89

J.V. COSTA & CIA LTDA

90

JOVEM K INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

91

KWIRANT COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTUÇÃO LTDA

92

L C ALMEIDA & CIA LTDA

93

LIVETT INFORMÁTICA

94

M&M CALÇADOS LTDA

95

MATECOL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

96

MEDICALDENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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97

MODULARES AMBIENTAL E ENGENHARIA

98

NETINHO LAMINADOS LTDA

99

NÚCLEO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DE CACOAL

100

PANDA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

101

PEMAZA S/A

102

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

103

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

104

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

105

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D'OESTE

106

QUADROS & SANTOS

107

R. PEDOT ODONTOCLINICA – ME

108

R.C. DE CARVALHO E CIA LTDA

109

RONDÔNIAS AMARELAS EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA

110

ROTARY CLUB

111

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA E CIDADANIA - REGIONAL CACOAL

112

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO1

113

115

SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PIMENTA
BUENO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO
REGIONAL DE RONDÔNIA
SERVIÇO NACIONAL DO COMÉRCIO

116

SINATEL ELETRO

117

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CACOAL

118

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

119

SOTELLI AGROPECUÁRIA LTDA-ME

120

SPEED TRAVEL COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA-ME

121

SUNSET VIDEO LOCADORA

122

SUPERMERCADO A LUZITANA IND. E COMERCIO LTDA

123

SUPERMERCADO TRENTO DE RONDÔNIA LTDA

124

TAVERIA & CIA

125

TEND-TUDO ACESSÓRIOS E ESTOFAMENTOS

126

V.F.B. CAMPOREIS – ME

114
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Anexo 2 - ATA Nº 1/2014 – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e quatorze, reuniram-se nas
Faculdades Integradas de Cacoal (UNESC) os Professores Gustavo Costa
Reis, Lila Francisca de Oliveira Reis Matos, Abraão Roberto Fonseca e Elias
Nunes de Oliveira com o objetivo de planejar os trabalhos da CPA da UNESC
para o corrente ano. A reunião foi conduzida pelo Professor Gustavo, indicado
pelos seus pares como presidente da CPA, sendo escolhidos o Professor Elias
Nunes, a Professora Lila e o Professor Abraão. Inicialmente, o Professor
Gustavo apresentou a pauta da reunião, contendo: planejamento dos trabalhos
da CPA (1), cronograma para elaboração dos questionários a serem aplicados
(2), e estrutura operacional para o desenvolvimento dos trabalhos da CPA (3).
No que se refere ao planejamento, o Professor Gustavo propôs que as
reuniões da CPA sejam realizadas semanalmente, especialmente neste
período inicial de trabalho, sendo escolhida previamente a quinta-feira para as
reuniões semanais. Também propôs que sejam desenvolvidas estratégias de
divulgação visando maior participação dos acadêmicos nas avaliações da CPA.
As proposições foram aprovadas por todos os membros da CPA. Em seguida,
com a utilização do projetor multimídia, o Professor Abraão passou a
apresentar os principais pontos a serem considerados na elaboração dos
questionários, tendo como base o Projeto de Autoavaliação Institucional que
traz os principais instrumentos de avaliação do ensino. Logo após a
explanação do Professor Abraão, os professores Elias e Lila sugeriram que
para a elaboração do questionário os encontros fossem mais frequentes, a fim
de dar maior celeridade aos trabalhos, de modo que até o final do mês de
agosto sejam avaliadas as questões dos questionários, com previsão de
aplicação até final de setembro. A sugestão foi acatada por todos. Na
sequência, o professor Gustavo mencionou as preocupações quanto à
estrutura do serviço de tecnologia da informação para aplicação dos
questionários, uma vez que em avaliações anteriores foram verificadas
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algumas dificuldades operacionais que carecem de soluções. Nesse sentido,
os Professores Gustavo e Abraão ficaram de verificar possíveis alternativas
para aplicação dos questionários e tabulação dos dados para que o trabalho da
CPA obtenha resultados satisfatórios. Não havendo mais nada a tratar, o
Professor Gustavo encerrou a presente reunião, cuja ata lavrada por mim,
Professor Elias Nunes de Oliveira, após lida e aprovada, será assinada por
todos os presentes.
Cacoal-RO, 28 de julho de 2014.

Nome
Gustavo Costa Reis
Elias Nunes de Oliveira
Lila Francisca de Oliveira Reis Matos
Abraão Roberto Fonseca

ASSINATURA
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Anexo 3 - ATA Nº 2/2014 – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, reuniram-se
nas Faculdades Integradas de Cacoal (UNESC) os Professores Gustavo Costa
Reis, Lila Francisca de Oliveira Reis Matos, Abraão Roberto Fonseca, Elias
Nunes de Oliveira, Elenara Cury, Francisco Cetrulo, Melce Miranda Rodrigues,
Benedito Gonçalves da Silva, Sérgio Luiz Souza Nazário, Suzy Mara Ramires,
Fernanda Seixas, Alberto Ayres Benício, Raphael Campitelli Ramos, Bruno
Borine, Samuel Carvalho Resende, Fátima Gaviolli, Cássio Antônio, Alberto
Ayres e Rômulo Giacome com o objetivo de apresentar aos coordenadores o
questionário produzido pela CPA, fruto das discussões realizadas nas reuniões
anteriores, que será aplicado este ano aos corpos discente, docente e técnicoadministrativo. A reunião foi conduzida pelo Professor Gustavo, presidente da
CPA. Inicialmente a Professora Elenara falou em nome da Direção da UNESC,
reafirmando a importância do trabalho da CPA e do apoio dos coordenadores
para que o trabalho obtenha êxito. Em seguida, o Professor Francisco Cetrulo
também comentou sobre o peso da CPA nas avaliações do Ministério da
Educação e, por isso, é fundamental que todos abracem essa causa. Na
sequência, o Professor Gustavo fez um breve relato sobre o andamento dos
trabalhos da CPA, desde a primeira reunião, e como foi concebida a
elaboração do questionário. Logo depois, com a utilização do projetor
multimídia, o Professor Abraão passou a apresentar os itens do questionário e
a forma de acesso às questões a serem respondidas, tendo como base o
Projeto de Autoavaliação Institucional que traz os principais instrumentos de
avaliação do ensino. O professor Abraão esclareceu que, a princípio, não há
necessidade de senha para acesso, e neste momento o Professor Gustavo fez
algumas observações sobre os pontos fortes e fracos do projeto do
questionário

e

sua

forma

de

aplicação,

solicitando

sugestões

dos

coordenadores presentes. Quanto à operacionalização, a sugestão da CPA é
que inicialmente os questionários sejam aplicados aos alunos que tenham aula
em laboratório, de modo a permitir a verificação de possíveis falhas no sistema
e necessidade de adequações. O Professor Abraão deu sequência à
apresentação dos itens, explicando a forma de atribuição dos valoresç As
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proposições foram aprovadas por todos os coordenadores presentes e a
comissão da CPA ficou de reunir novamente os Coordenadores e Professores
para receberem maiores esclarecimentos e orientações para aplicação dos
questionários. Não havendo mais nada a tratar, o Professor Gustavo encerrou
a presente reunião, cuja ata lavrada por mim, Professor Elias Nunes de
Oliveira, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

Cacoal-RO, 25 de setembro de 2014.

Nome
Gustavo Costa Reis
Elias Nunes de Oliveira
Lila Francisca de Oliveira Reis Matos
Abraão Roberto Fonseca

ASSINATURA
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Anexo 4 - ATA Nº 3/2014 – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)
Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, reuniram-se nas
Faculdades Integradas de Cacoal (UNESC) os Professores Gustavo Costa
Reis, Lila Francisca de Oliveira Reis Matos, Abraão Roberto Fonseca, Elias
Nunes de Oliveira, Elenara Cury, Francisco Cetrulo, Melce Miranda, Benedito
Gonçalves da Silva, Raphael Campitelli Ramos, Bruno Borine, Samuel
Carvalho Resende, Fátima Gaviolli, Cássio Antônio, Rômulo Giacome, Antônio
Gil da Costa Júnior, Altino Freire Filho, Heverton Garcia de Oliveira, Márcia
Rita, Sérgio Luiz Souza Nazário, Suzy Mara Ramires, Júlia Souza Amaral e
Alberto Ayres Benício, com o objetivo de operacionalizar o processo de
avaliação da CPA. O Professor Gustavo deu início à reunião salientando a
necessidade da participação de todos no processo de avaliação dada a sua
importância e peso junto ao Ministério da Educação. Lembrou que nesta
primeira semana serão aplicados os questionários aos egressos de Contábeis,
Economia e Direito e, a partir das próximas semanas, os demais. A partir daí os
professores passaram a fazer questionamentos a fim de esclarecer alguns
pontos. O Professor Heverton indagou sobre a participação dos acadêmicos e
o professor Gustavo afirmou que o marketing realizado durante a segunda
quinzena de setembro e primeira semana de outubro será de grande auxílio no
processo de sensibilização e importância para o momento de avaliação da
instituição. Não havendo mais nada a tratar o Presidente da CPA, Professor
Gustavo Costa Reis, encerrou a presente reunião, cuja ata lavrada por mim,
Professor Elias Nunes de Oliveira, após lida e aprovada, será assinada por
todos os presentes. Cacoal-RO, 02 de outubro de 2014.
Nome
Gustavo Costa Reis
Elias Nunes de Oliveira
Lila Francisca de Oliveira Reis Matos
Abraão Roberto Fonseca

ASSINATURA
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INSTRUMENTO DE AUTO-AVALIAÇÃO
Comissão Própria de Avaliação

Cacoal/RO – 2014
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Avaliação de docente por disciplina
3

Formulário 1

QUESTÃO 01. Você conhece o plano ensino e aprendizagem (ementa,
metodologia, critérios de avaliação e bibliografia).
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

QUESTÃO 02.
aprendizagem.

O

)0 (

)1 (

Professor

tem

)2 (

)3 (

cumprido

)4

o

plano

de

ensino

e

(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

QUESTÃO 03.
dias de aula.

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

O professor apresentou o plano de ensino nos primeiros

(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 04. O Professor apresenta clareza e organização dos temas
durante as aulas expositivas.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 05. O Professor não apresenta clareza e organização durante a
exposição dos conteúdos.´
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(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 06. O Professor apresenta domínio do conteúdo.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 07.
O Professor utiliza outros procedimentos de ensino
(seminários, dinâmicas de grupo, simulações) além da aula expositiva.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 08.
O Professor utiliza apenas de aula expositiva como
procedimento de ensino.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 09. O professor mostra-se comprometido com a aprendizagem do
aluno em sala de aula.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

QUESTÃO 10. O Professor
aprendizagem do aluno.

)2 (

apresenta

)3 (

)4

desinteresse

com

relação

à

(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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QUESTÃO 11. O Professor cumpre o horário (início e término) das aulas.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 12. O Professor geralmente falta às aulas.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 13. A forma de avaliação do Professor é coerente com o conteúdo
ministrado.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

Avaliação de coordenação de curso pelo acadêmico
4

Formulário 2

QUESTÃO 01. O coordenador se encontra disponível nos horários previstos
para o atendimento ao acadêmico.
(Marque na escola de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 02. O coordenador é de difícil encontro mesmo nos horários
previstos para o atendimento ao acadêmico.
(Marque na escola de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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QUESTÃO 03. O coordenador faz visitas à sala de aula.
(Marque na escola de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 04. O coordenador demonstra interesse na resolução de problemas
encaminhados pelo acadêmico.
(Marque na escola de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 05. O coordenador tem um bom relacionamento com o acadêmico.
(Marque na escola de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 06. O coordenador realiza atividades (palestras, cursos, seminários
entre outros eventos) e desenvolve ações que agregam valor ao curso.
(Marque na escola de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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Avaliação de coordenação de curso pelo(a) docente
5

Formulário 3

QUESTÃO 01. O coordenador se empenha para que o curso atinja os padrões
de qualidade exigidos pela instituição e pelo MEC/INEP.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 02. O coordenador o oportuniza discussões e esclarecimentos a
respeito das habilidades e competências do acadêmico e do projeto
pedagógico do curso.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 03. O coordenador se encontra disponível nos horários previstos
para o atendimento ao docente.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 04. O coordenador tem um bom relacionamento comigo.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 05. O coordenador propõe e/ou realiza atividades (palestras,
cursos, seminários entre outros eventos) e desenvolve ações que agregam
valor ao curso.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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Avaliação da estrutura, dos serviços e informações da Instituição de
Ensino Superior (IES) pelo(a) docente
6

Formulário 4

QUESTÃO 01. As condições físicas (luminosidade, espaço, acústica,
climatização) da sala de são satisfatórias.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 02. Os recursos audiovisuais (projetor multimídia e sonorização)
são adequados em qualidade e quantidade.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 03. Estou satisfeito com o serviço de segurança (câmeras de vídeo,
seguranças, alarmes, extintores).
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 04. A sala dos professores é adequada em termos de
funcionalidade e comodidade.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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QUESTÃO 05. Estou satisfeito com o serviço reprografia (Xerox).
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 06. Estou satisfeito com o serviço do departamento de Tecnologia
da Informação (TI)
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 07. Os laboratórios informática atendem às necessidades do curso
na minha disciplina.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 08. Os laboratórios específicos às necessidades do curso na minha
disciplina.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 09. Estou satisfeito com os espaços de convivência da instituição
(sala dos professores, jardins, áreas externas).
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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QUESTÃO 10. Estou satisfeito com o número de vagas para estacionamento
no entorno da instituição.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 11. Participo/participei da elaboração do projeto pedagógico do
curso.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 12. A instituição apoia a realização de eventos específicos do
curso.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 13. A instituição incentiva a produção acadêmica (livros, artigos,
pesquisas, resumos, entre outros).
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 14. Estou satisfeito com serviço de apoio dos funcionários técnicoadministrativos.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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QUESTÃO 15. Estou satisfeito com o encaminhamento de soluções por meio
das reuniões pedagógicas com os professores.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 16.
Recebo as comunicações da instituição relacionadas ao
funcionamento acadêmico (reuniões, calendários, notícias entre outros).
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 17. Estou satisfeito com a solução dos problemas por parte da
Secretaria Docente.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 18. Estou satisfeito com a média de preço dos produtos oferecidos pela
lanchonete.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 19. Estou satisfeito com a média de preço dos produtos oferecidos pela
reprografia (xerox).
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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QUESTÃO 20. Estou satisfeito com o qualidade dos produtos oferecidos pela
lanchonete.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 21. Estou satisfeito com o qualidade dos produtos e serviços oferecidos
pela reprografia (xerox).
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 22. Estou satisfeito com a qualidade do atendimento prestado pela
lanchonete.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 23. Estou satisfeito com a qualidade do atendimento prestado pela
reprografia (xerox).
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

Avaliação da estrutura, dos serviços e informações da Instituição de
Ensino Superior (IES) pelo(a) discente
7

Formulário 5

QUESTÃO 01. Estou satisfeito com espaço físico.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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QUESTÃO 02. Estou satisfeito com a iluminação.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 03. Estou satisfeito com a climatização.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 04. Estou satisfeito com o serviço de limpeza.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 05. Estou satisfeito com a quantidade de equipamentos instalados.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 06. Estou satisfeito com a mobília (carteiras, mesas e cadeiras).
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 07. O horário de atendimento / uso do(s) laboratório(s) do meu
curso atende minhas necessidades.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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QUESTÃO 08. Estou satisfeito com o apoio dos técnicos, monitores e funcionários.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 09. Estou satisfeito com o cumprimento dos prazos na execução dos
serviços e clareza nas informações prestadas pela Secretaria Acadêmica.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 10. Estou satisfeito com a postura (gentileza e cordialidade) dos
funcionários da secretaria acadêmica.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 11. Sinto-me satisfeito com a resolução dos problemas acadêmicos
(histórico escolar, notas e frequências, planos de estudos, matrícula e rematrícula)
por parte da secretaria acadêmica.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 12. Estou satisfeito com a resolução dos problemas financeiros
(boletos, negociações, bolsas e financiamentos).
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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QUESTÃO 13. Estou satisfeito com a média de preço dos produtos oferecidos pela
lanchonete.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 14. Estou satisfeito com a média de preço dos produtos oferecidos pela
reprografia (xerox).
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 15. Estou satisfeito com o qualidade dos produtos oferecidos pela
lanchonete.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 16. Estou satisfeito com o qualidade dos produtos e serviços oferecidos
pela reprografia (xerox).
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 17. Estou satisfeito com a qualidade do atendimento prestado pela
lanchonete.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 18. Estou satisfeito com a qualidade do atendimento prestado pela
reprografia (xerox).
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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Avaliação da Biblioteca
8

Formulário 6

QUESTÃO 01. Utilizo frequentemente a biblioteca por inciativa própria.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 02. Utilizo frequentemente a biblioteca para realização de
atividades acadêmicas.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 03. Estou satisfeito com espaço físico.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 04. Estou satisfeito com a iluminação.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 05. Estou satisfeito com a climatização.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 06. Estou satisfeito com o serviço de limpeza.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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QUESTÃO 07. Estou satisfeito com a quantidade e adequação dos terminais
de consulta.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 08. Estou satisfeito com os serviços de consulta, reserva e
renovação de empréstimo online.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 09. Estou satisfeito com a quantidade, adequação e conservação
do acervo da biblioteca.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 10. Estou satisfeito com o horário de funcionamento.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 11. Estou satisfeito com a postura (gentileza e cordialidade) dos
funcionários.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
9

Formulário 7

QUESTÃO 01. Frequentei assiduamente as orientações de TCC.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 02. Durante as orientações o orientador era de fácil encontro.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 03. Estou satisfeito com a atuação do orientador nas orientações do
TCC.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 04. Foi-me indicada bibliografia adequada para a pesquisa.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 05. Estou satisfeito com a disponibilidade de livros, periódicos e
demais materiais para pesquisa na biblioteca.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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QUESTÃO 06. Desenvolvi minha capacidade de pesquisa e síntese durante a
elaboração do TCC.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 07. O TCC contribui diretamente para meu aperfeiçoamento
acadêmico e profissional.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

Avaliação do curso por concluintes
10 Formulário 8

QUESTÃO 01. Sinto-me preparado para o mercado de trabalho.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 02. A faculdade contribuiu para o desenvolvimento de minha capacidade
de escrita.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 03. A faculdade contribuiu para o desenvolvimento de minha capacidade
verbal.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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QUESTÃO 04. Pretendo cursar uma pós-graduação na Instituição.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 05. Pretendo cursar uma pós-graduação em outra Instituição.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 06. Consigo ver os problemas sociais e políticos de outra maneira
ao concluir minha graduação.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

Avaliação do Estágio Supervisionado
11 Formulário 9

QUESTÃO 01. Durante as supervisões o orientador era de fácil encontro.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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QUESTÃO 02. Estou satisfeito com a atuação do supervisor na organização
dos trabalhos desenvolvidos no estágio.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 03. Frequentei as supervisões de estágio com assiduidade.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 04. O estágio contribuiu para minha formação profissional.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 05. Apliquei satisfatoriamente as teorias e técnicas aprendidas em
sala no estágio.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 06. Percebi o estágio como fator fundamental para minha atuação
profissional.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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QUESTÃO 07. Sinto-me capacitado para aplicar as teorias e técnicas, quando
formado, sem o supervisor.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

Avaliação do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)
12 Formulário 10

QUESTÃO 01. Cumpri os prazos das atividades requeridas pelo NPJ.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 02. Estou satisfeito com a atuação dos supervisores/professores do
NPJ no retorno das atividades requeridas.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 03. Estou satisfeito com o sistema de recebimento e avaliação das
atividades requeridas pelo NPJ.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 04. Estou satisfeito com o espaço físico para atendimento no NPJ.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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QUESTÃO 05. Estou satisfeito com horário de atendimento do NPJ.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 06. Estou satisfeito com o atendimento prestado pelo NPJ.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

Avaliação da IES pelo corpo técnico-administrativo
13 Formulário 11

QUESTÃO 01. Estou satisfeito com espaço físico.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 02. Estou satisfeito com a iluminação.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 03. Estou satisfeito com a climatização.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 04. Estou satisfeito com o serviço de limpeza.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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QUESTÃO 05. Estou satisfeito com a qualidade de equipamentos que utilizo
para execução de minha função.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 06. Estou satisfeito com os espaços de convivência da instituição
(jardins, áreas externas).
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 07. Estou satisfeito com o número de vagas para estacionamento
no entorno da instituição.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 08. Eu tenho conhecimento das normas desta instituição.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 09. Eu tenho conhecimento do Plano de desenvolvimento
Institucional (PDI) desta instituição.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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QUESTÃO 10. Eu conheço o Plano de Cargos e Salários desta instituição.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 11. Eu conheço o Plano de Carreira dos funcionários desta
Instituição.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 12. Eu participo de reuniões de planejamento do setor em que
trabalho.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 13. Eu não tenho problemas de relacionamento com meu superior
imediato.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 14. Eu percebo que há colaboração entre os integrantes do setor
em que trabalho.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4
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QUESTÃO 15. Eu conheço as atribuições e funções do setor em que trabalho.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 16. Eu trabalho em um setor compatível com minha formação
profissional.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 17. Eu sou estimulado por esta instituição a realizar cursos e
treinamentos.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

QUESTÃO 18. Eu me incentivado por esta instituição na promoção de minha
carreira.
(Marque na escala de concordância. 0 para discordância completa e 4 para concordância
completa)

(

)0 (

)1 (

)2 (

)3 (

)4

