2

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS
FACULDADE LIONS
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

RELATÓRIO PARCIAL DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA
FACULDADE LIONS - ANO REFERÊNCIA: 2018

Coordenação: Profa Dra Rosiane Dias Mota

Goiânia-GO
2018

2

SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO
1.1 DADOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO
1.1.1 Histórico da Instituição
2. METODOLOGIA

3
4
4
8

2.1 A COMISSÃO

8

2.2 METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

9

2.3 COLETA DE DADOS E SENSIBILIZAÇÃO

9

2.4 PLANO AMOSTRAL

10

2.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

10

2.6 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

10

3 DESENVOLVIMENTO

10

3.1 EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

12

3.2 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

12

3.3 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS

16

3.4 EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO

29

3.5 EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA

33

4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES

35

5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE

38

APÊNDICES

41

3

1 INTRODUÇÃO
A autoavaliação institucional consiste em uma ferramenta e demanda interna
de todas as Instituições de Ensino Superior. A autoavaliação institucional interna é
realizada na Faculdade Lions por meio da Comissão Própria de Avaliação – CPA. A
partir desta a Faclions possui maiores condições de realizar uma gestão humana na
qual prioriza as necessidades de seus docentes, discentes e técnico-adminsitrativos.
Além disso, trata-se também de uma obrigação institucional junto ao Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superio – SINAES, no qual tem a autoavaliação
como uma forma de construção de um sistema de avaliação capaz de promover,
entre outros, valores democráticos e a afirmação de uma identidade.
A CPA da Faculdade Lions foi criada em atendimento aos termos do artigo 11
da Lei nº 10.861/2004. E, consiste em um departamento independente, formado por
alunos, professores, colaboradores e sociedade civil organizada, no qual tem a função
de coordenar os processos internos de avaliação da Faculdade Lions, da
sistematização e divulgação de seus resultados e da prestação das informações
solicitadas pelo INEP/MEC.
Na graduação e na Pós-graduação a CPA avalia, entre outros itens, a
infraestrutura e as atividades docentes como forma contribuir para a melhoria da
qualidade da educação superior.
A Comissão assume a responsabilidade de avaliar e sugerir, por meio
democrático, mudanças, implementação e aprimoramento da qualidade de ensino.
Através de processos auto-avaliativos a CPA apresenta e divulga à sociedade
acadêmica, relatórios e gráficos representando suas conquistas e tendências.
Como fruto das atividades da CPA da Faculdade Lions, este é o primeiro
Relatório Parcial da Autoavaliação Institucional, referente ao ano de 2018, o qual
integra o ciclo avaliativo 2018/2020. O presente texto foi produzido com base nas
Notas Técnicas INEP/DAES/CONAES nº 062/2014 e nº 065/2014.
O presente Relatório Parcial 2018 de Autoavaliação Institucional está
estruturado contemplando parcialmente as questões relacionadas às 10 (dez)
Dimensões Avaliativas do SINAES, agrupadas segundo os 5 (cinco) Eixos Temáticos,
estabelecidos conforme orientações do INEP: Eixo 1- Planejamento e Avaliação
Institucional; Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional; Eixo 3 – Políticas Acadêmicas;
Eixo 4 – Políticas de Gestão; Eixo 5: Infraestrutura.
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1.1 DADOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO:
Nome da Instituição: Faculdade Lions - Faclions
Endereço: Endereço: Alameda dos Bambus, s/n - Sítio de Recreio Mansões
Bernardo Sayao, Goiânia - GO, 74681-210 Telefone: (62) 3928-5400
Município: Goiânia
Estado: Goiás
Mantenedora: Fundação Educacional de Goiás.
Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Lions:
Coordenação: Profa. Dra Rosiane Dias Mota
NOME

SEGMENTO QUE REPRESENTA

1.

Rosiane Dias Mota

Docente

2.

Alexandre Luna Lasprilla

Discente

3.

Wagner da Silveira Assunção

Sociedade Civil Organizada

4. Gianna Benneth Sabóia de Oliveira

Técnico Administrativo

1.1.1 Histórico da Instituição
O Lions Clube Goiânia Sul é uma sociedade civil formada por pessoas que se
reúnem para ajudar, prestar serviços comunitários, fazer campanhas humanitárias e
filantrópicas. As ações têm como foco a educação, saúde, meio ambiente, a paz e a
compreensão universal entre os povos e a valorização da moral e da ética entre os
cidadãos. Esta organização fundou em julho de 1969 a Fundação Educacional de
Goiás, a qual possui um programa educacional com atuação na educação infantil,
ensino básico, e a partir de 2002 passou a atuar no ensino superior, por meio da
Faculdade Lions.
A Fundação Educacional de Goiás – FEG, pessoa jurídica de direito privado, é
uma fundação sem fins lucrativos e de caráter educacional, com experiência de mais
de 30 anos, pontilhada de sucessos nos seus empreendimentos educacionais e
sociais.
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O propósito da Fundação Educacional de Goiás (FEG), em criar a Faculdade
Lions, decorreu da necessidade de tornar mais acessível a oferta de ensino superior à
comunidade goiana.
A Faculdade Lions contou em 2018/2, com 863 alunos regularmente
matriculados e frequentes, distribuídos em seus cursos de graduação, verificando
uma evolução desde 2014 (Quadro 1). Em 2018 a Faculdade Lions contou com um
corpo docente composto de 60 professores contratados sob o regime da CLT, sendo
58% destes com titulação de Especialista, 30% de Mestres e 12% de Doutores. No
mesmo período o quadro de colaboradores técnico-administrativos foi composto de 24
colaboradores também contratados sob o regime da CLT.
Quadro 1- Evolução do número de alunos (2014-2018)
Número de Alunos da Graduação
Cursos

de

2014

2015

2016

2017

2018

1° Semestre

756

715

781

917

899

2° Semestre

709

687

769

877

863

Graduação

Quadro 1: Evolução do número de alunos (2014-2018)
Fonte: Secretaria Geral

Atualmente a Faculdade Lions possui 8 cursos de graduação, dos quais 6 são
na modalidade Bacharelado, uma Licenciatura e um Tecnólogo, conforme descrição
abaixo (Quadro 2):
Quadro 2 - Cursos de Graduação da Faculdade Lions com atos de autorização,
reconhecimento e renovação de reconhecimento (2018).

CREDENDIAMENTO DA IES - Portaria MEC Nº 1884, Data de Publicação DOU 24/08/2001

Curso

Autorização

Reconhecimento

Renovação de
Reconecimento
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Administração
Bacharelado

Portaria MEC Nº 1884,
Data de Publicação
DOU 24/08/2001

Portaria MEC Nº 993,
Data de Publicação
DOU 09/05/2006

Portaria SERES Nº 269,
Data de Publicação
DOU 04/04/2017

Ciências Contábeis
Bacharelado

Portaria SERES Nº
334, Data de
Publicação DOU
27/07/2016

-

-

Portaria SERES Nº
486, Data de
Publicação DOU
22/12/2011

-

Comunicação Social com Portaria MEC Nº1578,
Habilitação em
Data de Publicação
Publicidade e Propaganda
DOU 23/06/2003

Direito - Bacharelado

Portaria MEC Nº 125,
Data de Publicação
DOU 26/01/2007

Portaria SERES Nº 45, Portaria SERES Nº 269,
Data de Publicação
Data de Publicação
DOU 23/01/2015
DOU 04/04/2017

Gestão de Segurança
Pública Tecnológico

Portaria SERES Nº
739, Data de
Publicação DOU
25/11/2016

-

-

Hotelaria - Bacharelado

Portaria MEC Nº 1577,
Data de Publicação
DOU 23/06/2003

Portaria MEC Nº 431,
Data de Publicação
DOU 24/10/2011

-

Pedagogia - Licenciatura

Portaria SERES Nº
213, Data de
Publicação DOU
24/06/2016

-

-

Turismo - Bacharelado

Portaria MEC Nº 2835,
Data de Publicação
DOU 17/12/2001

Portaria MEC Nº 993,
Data de Publicação
DOU 09/05/2006

Portaria SERES Nº 797,
Data de Publicação
DOU 26/07/2017

Quadro 2: Cursos de Graduação da Faculdade Lions com atos de autorização, reconhecimento
e renovação de reconhecimento (2018).
Fonte: E-MEC

Observou-se ainda que os últimos Conceitos Obtidos nas Avaliações Externas
Institucionais, tanto o Conceito Institucional e o Índice Geral de Cursos, quanto os
Conceitos individuais dos cursos são positivos Quadros 3 e 4.
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Quadro 3 - Últimos Conceitos Obtidos nas Avaliações Externas Institucionais Faclions (2018)
Últimos Conceitos Obtidos nas Avaliações Externas Institucionais
Instituição

Faculdade
Lions

Modalidade

Conceito Institucional (CI)
2015

Índice Geral de Cursos
2017

Presencial

3

3

Quadro 3 - Últimos Conceitos Obtidos nas Avaliações Externas Institucionais - Faclions (2018)
Fonte: E-MEC

Quadro 4 – Últimos Conceitos Obtidos nas Avaliações Externas dos Cursos
Código

Modalidade

Grau

Curso

48431
48432
59090
59093

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado

1323666

Presencial

Bacharelado

64793

Presencial

Bacharelado

64791

Presencial

Bacharelado

100712

Presencial

Bacharelado

1323667

Presencial

Tecnológico

64786
1323715
50456

Presencial
Presencial
Presencial

Bacharelado
Licenciatura
Bacharelado

ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
CIÊNCIAS
CONTÁBEIS
COMUNICAÇÃO
SOCIAL
COMUNICAÇÃO
SOCIAL PUBLICIDADE E
PROPAGANDA
DIREITO
GESTÃO DE
SEGURANÇA
PÚBLICA
(EXPERIMENTAL)
HOTELARIA
PEDAGOGIA
TURISMO

ENA
DE
2
2
2
2

CPC

CC

IDD

3
2
2

4
4
-

2
3
3

-

-

4

-

2

SC

4

-

2

2

-

-

2

3

3

-

-

-

3

-

1
2

3
3

3
3
3

-

Quadro 4 – Últimos Conceitos Obtidos nas Avaliações Externas dos Cursos
Fonte: E-MEC

Observa-se que os resultados dos processos avaliativos externos da IES e dos
cursos, estão relacionados as diretrizes institucionais, como ao seu PDI. O Sistema
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Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), (Lei n° 10.861, de 14 de abril
de 2004), é composto de três componentes principais: a avaliação das instituições,
dos cursos e do desempenho dos estudantes. Nesse contexto das avaliações
externas, a Faculdade Lions tem apresentado melhorias, como pode-se observar no
histórico dos Índices (Quadro 5):

Quadro 5 – Histórico de índices da Faculdade Lions (Dezembro de 2018)
ANO

CI

IGC

2017

-

3

2016

-

3

2015

3

3

2014

-

2

2013

-

2

2012

-

2

2011

-

2

2010

-

2

2009

-

2

2008

-

2

2007

-

2

Quadro 5 – Histórico de índices da Faculdade Lions (Dezembro de 2018)
Fonte: E-MEC

2 METODOLOGIA
2.1 A COMISSÃO
Os membros da Comissão Própria de Avaliação atuantes em 2018 iniciaram
seu mandato em 2018, conforme portaria institucional. Entre as ações desenvolvidas
pela Comissão estão a reestruturação do instrumentos de avaliação com a finalidade
de atender todas dimensões e eixos exigidos pelo INEP, além da revisão dos
processos de avaliação, de divulgação dos resultados e de construção dos planos de
melhoria. Além disso, realizou-se a aplicação da pesquisa conforme metodologia aqui
descrita.
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2.2 METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Utilizou-se como metodologia a abordagem quantitativa, e realizou-se a coleta
dos dados dos discentes por meio de um questionário estruturado sigiloso
disponibilizado ao aluno no Portal do Aluno no período supracitado (Apêndice A). Já
ao colaborador e ao professor disponibilizado em formato impresso (Apêndices B e C).
O formulário, de modo em geral, foi dividido em onze dimensões, são elas:
Dimensão 1: Missão Institucional, Dimensão 2: Coordenador de Curso • Sobre o
Curso • Desempenho docente e disciplinas do curso - concepção de educação e
currículo no processo de ensino e aprendizagem • Pesquisa e Extensão • Sobre o
compromisso da Turma, Dimensão 3: Responsabilidade Social, Dimensão 4: A
comunicação com a sociedade, Dimensão 5: Políticas de Pessoal, Dimensão 6:
Organização e gestão institucional, Dimensão 7: Infraestrutura, Dimensão 8:
Planejamento e avaliação, Dimensão 9: Atendimento ao discente, Dimensão 10:
Sustentabilidade Financeira. Cada dimensão recebeu um grupo de questões
conforme a necessidade dos mesmos.
2.3 COLETA DE DADOS E SENSIBILIZAÇÃO
O período da Coleta de Dados se deu entre os meses de outubro e dezembro
de 2018. conforme previsto no calendário acadêmico e planejamento de atividades da
CPA. A coleta dos dados referentes aos instrumentos aplicados aos alunos se deu
por meio de formulário eletrônico disponível no Portal do aluno. Para seu acesso o
acadêmico utilizou seu login e senha já existente e preencheu voluntariamente o
mesmo.
A coleta de dados dos Técnicos-administrativos e dos docentes se deu por
meio de formulário impresso, aplicado pelos membros da CPA e respondido de forma
voluntária e não identificada.
Para disseminação das informações sobre a pesquisa e sensibilização para
participação dos docentes, discentes e técnicos-administrativos, a CPA contou com o
auxílio dos coordenadores de curso, e do departamento de comunicação que realizou
a divulgação por meio de cartazes nos murais da faculdade, e-mails, e mídias sociais
(Material de divulgação – Apêndice D).
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2.4 PLANO AMOSTRAL
Para a realização da Autoavaliação Institucional da Faculdade Lions mobilizouse o público, e alcançou-se a amostragem, por meio da participação voluntária, de
109 alunos matriculados ativos do semestre letivo 2018/2, 25 professores, e 8
colaboradores técnico-administrativos.
2.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
As respostas dos formulários aplicados aos discentes foram tabuladas
automaticamente por meio do sistema M-Question, sistema Gerenciado pela Marin
Tecnologia e Interação de Soluções. Os formulários impressos aplicados aos
professores e técnicos-administrativos foram tabulados manualmente pela CPA com o
auxílio do pacote office, aplicativo Microsoft Excel.
A análise dos resultados se deu em reunião da CPA e os mesmos foram
encaminhados para os departamentos gestores para reflexão crítica e construção
colaborativa dos planos de ação.
2.6 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A divulgação dos resultados aos alunos e técnicos-administrativos se deu por
meio da disponibilização dos mesmos impressos em formato de banners (Apêndice E
e F), dispostos na área de convivência da Faculdade no primeiro mês de aula. Aos
professores entregou-se os resultados na Semana de Planejamento realizada em
janeiro de 2018. Disponibiliza-se também os resultados de forma permanente na
página da faculdade (https://faclions.com.br/institucional/cpa/), e no mural da CPA.

3 DESENVOLVIMENTO
Em acordo com a orientação da NOTA TÉCNICA INEP/DAES/CONAES N° 065.
Após reformulação dos instrumentos e revisão dos processos, coletou-se e sintetizouse os resultados dos três grupos entrevistados, por meio das dimensões e dos eixos
determinados pelo INEP.
Eixo

Dimensão

Detalhamento
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Eixo 1: Planejamento
e
Avaliação
Institucional

Dimensão 8: Planejamento e
Avaliação

Compreende na percepção dos
entrevistados sobre a importância da
realização da Avaliação e da
divulgação de seus resultados.

Eixo
Desenvolvimento
Institucional

Dimensão 1: Missão e Plano de
Desenvolvimento Institucional

Contempla as ações praticadas pela
Instituição com relação ao Ensino,
pesquisa e extensão; inclui a coerência
das ações com a missão e valores da
IES; demonstra a percepção dos
entrevistados sobre o conhecimento do
Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), assim como da missão, da
visão, e dos valores institucionais.

Dimensão 3: Responsabilidade
Social da Instituição

Está relacionada às políticas
institucionais que favorecem a
inclusão, a acessibilidade e as ações
de responsabilidade social.

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

Abrange a percepção dos
entrevistados quanto a coordenação
de curso, o próprio curso, o
desempenho docente e disciplinas do
curso, assim como a concepção de
educação e currículo no processo de
ensino e aprendizagem. Inclui as
atividades de pesquisa e extensão.

Dimensão 4: Comunicação com a
Sociedade

Está relacionado qualidade e eficiência
da comunicação da Faculdade com os
alunos, com a comunidade externa,
com os professores, e com os
técnicos-administrativos.

Dimensão 9: Política de
Atendimento aos Discentes

Abrange os serviços de
acompanhamento psicopedagógico,
atendimento da coordenação de
estágio, e do Serviço Social.

Dimensão 5: Políticas de Pessoal

Compreende as políticas institucionais
relacionadas aos funcionários da
Faculdade

Dimensão 6: Organização e
Gestão da Instituição

Abrange o conhecimento, a divulgação
e facilidade de acesso sobre
procedimentos relacionados a
questões acadêmicas. Inclui-se o
conhecimento do organograma
administrativo, assim como o interesse
da gestão nas reinvindicações.

Dimensão 10: Sustentabilidade
Financeira

Trata-se da coerência do valor da
mensalidade com o serviço prestado.

Dimensão 7: Infraestrutura Física

Contempla tanto os aspectos de
manutenção, conservação e limpeza
das instalações, quanto refere-se a
infraestrutura de acervo da biblioteca e
das salas de aula, entre outros

2:

Eixo
3:
Políticas
Acadêmicas

Eixo 4: Políticas de
Gestão

Eixo 5: Infraestrutura
Física
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espaços.

3.1 EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional é contemplado pela Dimensão
8, de mesmo nome. Neste abordou-se dois itens: “a Importância e iniciativa desse
sistema contínuo de avaliação das ações da Faculdade”, e “a Iniciativa de divulgação
à comunidade acadêmica do resultado deste processo avaliativo” (tabela e gráfico 1).
Observou-se que no primeiro item a maioria (75,93%) trata como positiva (Excelente,
ótimo ou bom) a iniciativa da avaliação institucional. E, apenas 20,37% a avalia como
negativa.
No segundo item avaliado encontra-se a divulgação dos resultados do
processo avaliativo, 77,77% o considerou positivo (Excelente, Ótimo ou Bom), e
apenas 17,59% considerou como negativa a iniciativa.
Dimensão 8: Planejamento e avaliação institucional
Excelente

Ótimo

Bom

Regular

Péssimo

Não se
aplica

1. Importância e iniciativa desse sistema contínuo de
avaliação das ações da Faculdade

22,22%

16,67%

37,04%

15,74%

4,63%

3,70%

2. Iniciativa de divulgação à comunidade acadêmica do
resultado deste processo avaliativo

19,44%

14,81%

43,52%

9,26%

8,33%

4,63%

Tabela 1: Dimensão 8: Planejamento e avaliação institucional da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

Gráfico 1: Dimensão 8: Planejamento e avaliação institucional da Faculdade Lions
(2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2
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3.2 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
O Eixo 2: Desenvolvimento Institucional abrange as dimensões 1 e 3. Na
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional abordou-se cinco itens,
(tabela e gráfico 2). Ao indagar sobre o conhecimento e acesso ao Plano de
Desenvolvimento Institucional da Faculdade Lions verificou-se que 66,97% dos
entrevistados consideraram como positivo tanto o conhecimento quanto o acesso ao
PDI, e 31,19% afirmou ser negativo.
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Excelente

Ótimo

Bom

Regular

Péssimo

Não se
aplica

1. Conhecimento e acesso ao Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) da FACLIONS?

9,17%

10,09%

47,71%

23,85%

7,34%

1,83%

2. Como você caracteriza a formulação dos objetivos e das
finalidades da FACLIONS?

10,09%

16,51%

48,62%

18,35%

5,50%

0,92%

3. Coerência entre as ações praticadas pela FACLIONS e
sua missão institucional: “ensino voltado para a práxis, o
exercício da crítica reflexiva, a auto realização e a
qualificação para o trabalho, visando à promoção humana,
respondendo às demandas sociais e o exercício da
cidadania, através da valorização e respeito à diversidade e à
ética por intermédio da construção do conhecimento ..."

11,93%

18,35%

41,28%

21,10%

5,50%

1,83%

4. Conhecimento e divulgação da Missão, da Visão e dos
Valores da FACLIONS

9,17%

13,76%

40,37%

24,77%

8,26%

3,67%

5. As ações praticadas pela FACLIONS favorecem a
indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão

9,17%

13,76%

33,03%

27,52%

11,93%

4,59%

Tabela 2: Dimensão 1: Missão Institucional da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2
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Gráfico 2: Dimensão 1: Missão Institucional da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

Ao questionar como o entrevistado caracteriza a formulação dos objetivos e
das finalidades da FACLIONS, a maioria 75,22% considerou como positiva, e 23,85%
como negativa. Ao indagar sobre a coerência entre as ações praticadas pela
FACLIONS e sua missão institucional, a maioria (71,56%) considerou como positiva, e
25,60% considerou como negativa.
Sobre o item Missão, Visão e Valores da FACLIONS, verificou-se que a maioria,
63,3% considerou como positiva os aspectos de conhecimento e divulgação dos
mesmos, e

33,03% considerou como negativa. E, com relação a última questão

associada a esta dimensão, indagou-se se as ações praticadas pela FACLIONS
favorecem a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. A maioria, 55,96%
afirmou favorecer, e 39,45% manifestou-se negativamente sobre a mesma.
Na Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição abordou-se três itens,
os resultados obtidos neste estão descritos na tabela e gráfico 3. O primeiro consistiu
sobre o favorecimento da política institucional com relação a inclusão e acessibilidade
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de pessoas portadoras de necessidades especiais, a maioria, 67,89%, considera
positiva a forma como tal política institucional é conduzida, e 25,60% afirma ser
negativa.
O segundo item questionado nesta dimensão consiste no impacto das Ações
de Responsabilidade Social realizadas pela Faclions na comunidade. A maioria
(71,59%) afirmou ser positiva, e 25,69% destacou ser negativa. A última indagação da
Dimensão 3, consistiu em verificar como as políticas institucionais (de bolsas e
descontos) favorecem a inclusão e permanência de discentes em situação econômica
desfavorecida na FACLIONS. A maioria (86,23%) destacou ser positiva a aplicação
da política institucional de bolsas, já 12,84% afirmou negativamente sobre tal política.
Dimensão 3: Responsabilidade Social
Excelente

Ótimo

Bom

Regular

Péssimo

Não se
aplica

1. A política institucional favorece a inclusão e
acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades
especiais
2. As Ações de Responsabilidade Social realizadas pela
Faclions possuem impacto efetivo na comunidade

16,51%

11,93%

39,45%

21,10%

5,50%

5,50%

14,68%

27,52%

29,36%

21,10%

4,59%

2,75%

3. As políticas institucionais (de bolsas e descontos)
favorecem a inclusão e permanência de discentes em
situação econômica desfavorecida na FACLIONS

34,86%

27,52%

23,85%

11,01%

1,83%

0,92%

Tabela 3: Dimensão 3: Responsabilidade Social da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

Gráfico 3: Dimensão 3: Responsabilidade Social da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2
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De modo geral, a Dimensão 3: Responsabilidade social apresentou-se como
positiva (Gráfico 4):

Gráfico 4: Síntese - Dimensão 3: Responsabilidade Social da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

3.3 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS
O Eixo 3: Políticas acadêmicas é composto pelas Dimensões 2, 4 e 9. A
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão foi dividida em cinco
grupos de informações com o objetivo de contemplar todos os itens, e ao mesmo
tempo obter-se um panorama amplo desta dimensão, considerada fundamental para
a Gestão acadêmica e administrativa desta IES.
No primeiro grupo de informações da Dimensão 2 abordou-se o item
Coordenador de Curso, os resultados obtidos neste estão descritos na tabela 3 e
gráfico 5.
Dimensão 2: Coordenador de Curso
Excelente

Ótimo

Bom

Regular

Péssimo

Não se
aplica

1. A Coordenação de Curso é exercida com firmeza e bom
senso
2. Disponibilidade no atendimento ao aluno

10,26%

11,11%

38,46%

26,50%

11,11%

2,56%

11,97%

15,38%

34,19%

24,79%

11,11%

2,56%

3. Encaminha soluções para os problemas surgidos no Curso

8,55%

13,68%

27,35%

30,77%

17,95%

1,71%

4. Dedicação do coordenador do curso no desenvolvimento e
a qualidade do curso

10,26%

14,53%

41,03%

22,22%

11,11%

0,85%

5. Relacionamento comunicação formal do coordenador com
os discentes

9,40%

13,68%

35,04%

23,08%

16,24%

2,56%

Tabela 3: Dimensão 2: Coordenador de Curso da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2
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Gráfico 5: Dimensão 2: Coordenador de Curso da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

De modo geral, 58,98% dos participantes apresentou as atividades e ações dos
coordenadores de curso como positivas. E 38,97 como insatisfatória, tendo o
encaminhamento de soluções para os problemas surgidos no Curso, como item crítico
(Gráfico 6).

Gráfico 6: Síntese - Dimensão 2: Coordenador de Curso (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2
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No segundo grupo de informações da Dimensão 2 analisou-se o Desempenho
docente e disciplinas do curso - concepção de educação e currículo no processo de
ensino e aprendizagem. Nesta abordou-se nove itens (questões), os resultados
obtidos neste estão descritos na tabela 4 e gráfico 7.

Dimensão 2: Desempenho docente e disciplinas do curso - concepção de educação e currículo no
processo de ensino e aprendizagem
Excelente

Ótimo

Bom

Regular

Péssimo

Não se
aplica

1. A bibliografia indicada no Plano da disciplina disponível
nas bibliotecas da Faclions

41,15%

14,60%

22,67%

13,20%

5,90%

2,48%

2. A totalidade dos conteúdos descritos no plano de ensino
e carga horária prevista para a disciplina é cumprida
adequadamente
3. Apresentação do plano de ensino da disciplina no início
do Semestre

47,36%

13,51%

23,91%

9,32%

4,97%

0,93%

47,36%

14,29%

24,69%

6,52%

5,43%

1,71%

4. As visitas técnicas e trabalhos de campo desenvolvidos
na disciplina têm relação com os conteúdos apreendidos
em sala de aula
5. Compatibilidade da avaliação da aprendizagem com o
conteúdo trabalhado

41,30%

11,80%

23,29%

8,23%

5,59%

9,78%

44,72%

15,06%

23,60%

9,78%

5,28%

1,55%

6. O docente apresenta domínio do conteúdo e está
atualizado
7. Pontualidade e assiduidade do docente em suas funções

51,24%

14,44%

18,32%

8,70%

4,81%

2,48%

55,90%

13,82%

18,32%

6,21%

3,42%

2,33%

8. Bom relacionamento do docente com os discentes e
abertura do professor para o esclarecimento de dúvidas

52,17%

11,96%

21,43%

6,06%

5,75%

2,64%

9. Como você considera a sua aprendizagem decorrente
desta disciplina

35,71%

15,68%

29,19%

10,40%

7,61%

1,40%

Tabela 4: Dimensão 2: Desempenho docente e disciplinas do curso - concepção de educação e
currículo no processo de ensino e aprendizagem da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2
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Gráfico 7: Dimensão 2: Desempenho docente e disciplinas do curso - concepção de
educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem da Faculdade Lions
(2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

De modo geral, este item está entre os que obtiveram melhor avaliação.
84,07% dos participantes da pesquisa consideraram como positivo desempenho
docente e planejamento das aulas e das atividades das disciplinas dos cursos, e
14,13% apresentaram insatisfação neste item (Gráfico 8).
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Gráfico 8: Síntese - Dimensão 2: Desempenho docente e disciplinas do curso concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem da
Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

No terceiro grupo de informações da Dimensão 2 analisou-se os aspectos
Pesquisa e Extensão. Neste abordou-se quatro itens, os resultados obtidos neste
estão descritos na tabela 5 e gráfico 9.
Dimensão 2: Pesquisa e Extensão
Excelente

Ótimo

Bom

Regular

Péssimo

Não se
aplica

1. Divulgação das atividades de extensão realizadas pela
FACLIONS
2. As atividades de extensão atendem às necessidades da
comunidade acadêmica e local

13,76%

14,68%

34,86%

17,43%

14,68%

4,59%

12,84%

14,68%

29,36%

22,94%

12,84%

7,34%

3. Caracterize seu envolvimento em atividades de pesquisa
na Faclions

11,93%

7,34%

33,03%

29,36%

11,93%

6,42%

4. Caracterize sua participação nas atividades de extensão
oferecidas pela FACLIONS (Eventos e Cursos)

16,51%

20,18%

33,03%

18,35%

7,34%

4,59%

Tabela 5: Dimensão 2: Pesquisa e Extensão da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

21

Gráfico 8: Dimensão 2: Pesquisa e Extensão da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

De modo geral, o item pesquisa e extensão foi avaliado positivamente pela
maioria dos participantes (60,55%) tendo como destaque a divulgação das atividades
de extensão realizadas pela FACLIONS. O restante, 33,72%, considerou como
negativas as atividades, as ações de divulgação, o envolvimento e a participação em
atividades de extensão e pesquisa oferecidas pela Faclions (Gráfico 9).

Gráfico 9: Síntese - Dimensão 2: Pesquisa e Extensão da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2.
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No quarto grupo de informações da Dimensão 2 refletiu-se Sobre o
compromisso da Turma com o curso. Para tal abordou-se três itens (tabela 6 e gráfico
10).
Dimensão 2: Sobre o compromisso da Turma
Excelente

Ótimo

Bom

Regular

Péssimo

Não se
aplica

1. Assiduidade, comprometimento e responsabilidade da
turma às aulas

21,10%

18,35%

31,19%

24,77%

3,67%

0,92%

2. Interesse e envolvimento da turma com a aprendizagem
nas disciplinas

19,27%

24,77%

34,86%

14,68%

5,50%

0,92%

3. Disponibilidade de tempo da turma para o estudo e
desenvolvimento das atividades relacionadas as disciplinas

12,84%

14,68%

41,28%

24,77%

5,50%

0,92%

Tabela 6: Dimensão 2: Sobre o compromisso da Turma da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

Gráfico 10: Dimensão 2: Sobre o compromisso da Turma da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

De modo geral, o item compromisso da Turma foi avaliado positivamente
(72,79%), tendo como destaque a: “Disponibilidade de tempo da turma para o estudo
e desenvolvimento das atividades relacionadas as disciplinas”. Todavia, 26,3%
afirmou que o compromisso da turma é negativo, com ênfase para a assiduidade
(Gráfico 11).
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Gráfico 11: Síntese - Dimensão 2: Sobre o compromisso da Turma da Faculdade Lions
(2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

No quinto e último grupo de informações da Dimensão 2 analisou a percepção
dos participantes (discentes) Sobre o Curso. Para tal abordou-se quatro itens, os
resultados obtidos neste estão descritos na tabela 7 e gráfico 12.
Dimensão 2: Sobre o Curso
Excelente

Ótimo

Bom

Regular

Péssimo

Não se
aplica

1. Conhecimento e divulgação do conceito do Curso no
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE)

12,04%

16,67%

46,30%

12,96%

10,19%

1,85%

2. Conhecimento e divulgação do Projeto Pedagógico do
Curso
3. O curso corresponde às suas expectativas

12,96%

12,04%

43,52%

20,37%

6,48%

4,63%

22,22%

24,07%

37,04%

10,19%

6,48%

0%

4. Atividades de prática profissional ou acadêmica
oferecidas pelo Curso

19,44%

18,52%

37,96%

14,81%

7,41%

1,85%

Tabela 7: Dimensão 2: Sobre o Curso da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2
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Gráfico 12: Dimensão 2: Sobre o Curso da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

De modo geral, a percepção “sobre o curso” foi avaliado positivamente por
75,69% dos participantes, e 22,22% considerou com negativos os itens avaliados,
com destaque para o “Conhecimento e divulgação do Projeto Pedagógico do Curso”
(Gráfico 13).

Gráfico 13: Síntese - Dimensão 2: Sobre o Curso da Faculdade Lions (2018-2)
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Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

Na Dimensão 4: A comunicação com a sociedade, abordou-se quatro itens, os
resultados obtidos neste estão descritos na tabela 8 e gráfico 14. O primeiro item foi o
conhecimento da comunidade externa sobre as atividades desenvolvidas pela
FACLIONS, 48,15% dos participantes da pesquisa consideraram como positiva, e
43,51% negativa.
O segundo item avaliado foi a Qualidade e a Eficiência do sistema interno de
divulgação das informações da FACLIONS. 54,64% considerou como positiva e
43,52% como negativa.
O terceiro item foi o alcance dos meios de comunicação utilizados pela
FACLIONS quanto a comunidade acadêmica e externa, consideraram como positivo
54,64% e como negativo 41,67%.
O último item foi o funcionamento da ouvidoria da Faclions seguindo os
padrões de qualidade claramente estabelecidos, dispondo de pessoal e infraestrutura
adequados. 46,30% consideraram como positivo e 46,29% como negativo.
Dimensão 4: A comunicação com a sociedade
Excelente

Ótimo

Bom

Regular

Péssimo

Não se
aplica

1. A comunidade externa tem conhecimento das atividades
desenvolvidas pela FACLIONS

8,33%

16,67%

23,15%

28,70%

14,81%

8,33%

2. Qualidade e Eficiência do sistema interno de divulgação
das informações da FACLIONS

10,19%

12,04%

32,41%

25,93%

17,59%

1,85%

3. Os meios de comunicação utilizados pela FACLIONS
alcançam a comunidade acadêmica e externa

10,19%

12,04%

32,41%

27,78%

13,89%

3,70%

4. Funcionamento da ouvidoria da Faclions seguindo os
padrões de qualidade claramente estabelecidos, dispondo
de pessoal e infraestrutura adequados

10,19%

7,41%

28,70%

31,48%

14,81%

7,41%

Tabela 8: Dimensão 4: A comunicação com a sociedade da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2
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Gráfico 14: Dimensão 4: A comunicação com a sociedade da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

Em síntese a Dimensão 4 está entre aquelas com avaliação deficitária. De
modo em geral, a metade dos participantes consideram como insatisfatórias as ações
de comunicação da Faculdade Lions tanto no ambiente externo quanto interno
(Gráfico 15).

Gráfico 15: Síntese - Dimensão 4: A comunicação com a sociedade da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2
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Na

Dimensão

9:

Atendimento

ao

discente

abordou-se

cinco

departamentos/serviços disponíveis aos alunos da Faculdade Lions, são eles: Serviço
de Assistência Social, Setor de Registros Acadêmicos (Secretaria), Coordenação de
Estágio, Acompanhamento Psicopedagógico, e Central de Relacionamento (tabela 9
e gráfico 16). Destes, destacou-se positivamente (71,29%) a avaliação do Horário de
funcionamento e atendimento da Secretaria. E destacou-se negativamente o
atendimento

e

qualidade

das

informações

transmitidas

pela

Central

de

Relacionamento (46,30%). Já os departamentos de Assistência Social e de
acompanhamento psicopedagógico foram avaliados positivamente por 57,31% e
51,85%, respectivamente.
Dimensão 9: Atendimento ao discente
Excelente

Ótimo

Bom

Regular

Péssimo

Não se
aplica

1. Serviço de assistência social disponível aos discentes
(atividades realizadas e horários de atendimento)

16,67%

11,11%

29,63%

22,22%

12,96%

7,41%

2. Horário de Funcionamento e atendimento do setor de
registros acadêmicos (Secretaria)

15,74%

17,59%

37,96%

17,59%

9,26%

1,85%

3. Atendimento do programa e da coordenação de estágio

12,96%

12,96%

35,19%

20,37%

7,41%

11,11%

4. Acompanhamento Psicopedagógico disponível aos
discentes (atividades realizadas e horários disponíveis)

13,89%

9,26%

28,70%

25%

8,33%

14,81%

5. Atendimento e qualidade das informações transmitidas
pela Central de Relacionamento

11,11%

11,11%

28,70%

29,63%

16,67%

2,78%

Tabela 9: Dimensão 9: Atendimento ao discente da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2
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Gráfico 16: Dimensão 9: Atendimento ao discente da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

Em um panorama geral, os serviços de atendimento ao discente da
Faculdade Lions foi avaliado positivamente por 58,52%, negativamente por 33,89%, e
considerado como não se aplica por 7,59% ora por desconhecimento, ora por não
utilizar o mesmo (Gráfico 17).
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Gráfico 17: Síntese - Dimensão 9: Atendimento ao discente da Faculdade Lions (20182)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

3.4 EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO
O Eixo 4: Políticas de Gestão é composto por três dimensões 5, 6 e 10. Na
Dimensão 5: Políticas de Pessoal, foram levantados dois itens (tabela 10 e gráfico 18).
O primeiro foi se o número de técnico-administrativos é suficiente para atender
satisfatoriamente a FACLIONS. 55,96% dos participantes afirmou ser satisfatório o
número de funcionários. Já, 40,37% considera como insuficiente.
Dimensão 5: Políticas de Pessoal
Excelente

Ótimo

Bom

Regular

Péssimo

Não se
aplica

1. O número de técnico-administrativos é suficiente para
atender satisfatoriamente a FACLIONS

7,34%

11,01%

37,61%

28,44%

11,93%

3,67%

2. Os técnico-administrativos desempenham suas tarefas
com responsabilidade e atendem com cortesia

11,93%

11,01%

37,61%

29,36%

8,26%

1,83%

Tabela 10: Dimensão 5: Políticas de Pessoal da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

O segundo item avaliado foi se os técnico-administrativos desempenham suas
tarefas com responsabilidade e atendem com cortesia. A maioria, 60,55%, considerou
como positivo, e 37,62% apresentou insatisfação.
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Gráfico 18: Dimensão 5: Políticas de Pessoal da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

Em uma análise geral, a maioria (58,25%) apresentou uma percepção positiva
quanto as políticas de pessoal. E, 38,99% demonstrou uma visão negativa sobre as
mesmas políticas (Gráfico 19).

Gráfico 19: Síntese - Dimensão 5: Políticas de Pessoal da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

A segunda dimensão participante do Eixo 4, é a “Organização e Gestão da
Instituição”. Nesta abordou-se três itens (tabela 11 e gráfico 20). Ao indagar se
Diretoria demonstra interesse pelas reivindicações e agem no sentido de atendê-las,
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verificou-se

que

53,70%

respondeu

positivamente,

e

43,52%

posicionou-se

negativamente.
Dimensão 6: Organização e gestão institucional
Excelente

Ótimo

Bom

Regular

Péssimo

Não se
aplica

1. A Diretoria demonstra interesse pelas reivindicações e
agem no sentido de atendê-las

14,81%

11,11%

27,78%

25,93%

17,59%

2,78%

2. Conhecimento e divulgação do organograma
administrativo da FACLIONS

12,96%

9,26%

39,81%

16,67%

15,74%

5,56%

3. Conhecimento, divulgação e facilidade de acesso dos
procedimentos relacionados as questões acadêmicas da
FACLIONS

12,04%

12,04%

37,96%

20,37%

12,96%

4,63%

Tabela 11: Dimensão 6: Organização e gestão institucional da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

Gráfico 20: Dimensão 6: Organização e gestão institucional da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

Ao questionar sobre o

conhecimento e

divulgação

do organograma

administrativo da FACLIONS, a maioria (62,03%) avaliou como positivo, e 32,41%
como negativo. Ao indagar sobre o conhecimento, divulgação e facilidade de acesso
dos procedimentos relacionados as questões acadêmicas da FACLIONS, verificou-se
que 62,04% considerou ser positivou este item, e 33,33% como negativo.
De modo geral, a Organização e gestão institucional da Faculdade Lions
59,26% apresentaram uma visão positiva e 36,42% como negativa (Gráfico 21).
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Gráfico 21: Síntese - Dimensão 6: Organização e gestão institucional da Faculdade Lions
(2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

Na Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira abordou-se a coerência no valor
da mensalidade com o serviço prestado e infraestrutura disponível pela Faculdade
(tabela 12 e gráfico 22). Sobre este 66,06% considera a existência de uma coerência,
e 32,11% posiciona como insatisfeito sobre tal item.
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
1. Coerência no valor da mensalidade com o serviço
prestado e infraestrutura disponível pela Faculdade

Excelente

Ótimo

Bom

Regular

Péssimo

Não se
aplica

19,27%

22,94%

23,85%

27,52%

4,59%

1,83%

Tabela 12: Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2
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Gráfico 22: Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

3.5 EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA
O Eixo 5 é dedicado unicamente a Dimensão 7: Infraestrutura, nesta abordouse sete itens (tabela 13 e gráfico 23). O primeiro item tratou-se do “Número de títulos
dos livros básicos, complementares e periódicos recomendados nas unidades
curriculares disponíveis na biblioteca física/virtual”, sobre este 57,79% considerou
positivo, e 40,37% como negativo.
Em seguida analisou-se o item: Qualidade, diversidade e preços dos produtos
comercializados pela Cantina. O serviço terceirizado foi considerado: 24,77% como
positivo, e 67,89% como negativo. O terceiro item é: Qualidade, diversidade e preços
dos produtos e serviços oferecidos pela Copiadora. O serviço terceirizado é
considerado por 76,15% como positivo, e 21,10% como negativo.
O item: O ambiente das salas de aulas é apropriado quanto à acústica,
luminosidade e ventilação, foi considerado por 30,27% como positivo, e 67,89% como
negativo. O item: Infraestrutura e Acervo da biblioteca física de sua Unidade foi
considerado por 55,05% como positivo e 42,20% como negativo.
Sobre Equipamentos e laboratórios de informática (adequados e em número
suficiente). Foi considerado por 48,63% como positivo, e 41,29% como negativo. E
por último, se a manutenção, conservação e limpeza das instalações físicas (salas de
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aula, banheiros, corredores etc) são adequadas e satisfatórias, a minoria (40,37%)
considerou como positivo, e 56,88% como negativo.
Dimensão 7: Infraestrutura
Excelente

Ótimo

Bom

Regular

Péssimo

Não se
aplica

1. Número de títulos dos livros básicos, complementares e
periódicos recomendados nas unidades curriculares
disponíveis na biblioteca física/virtual

9,17%

21,10%

27,52%

22,94%

17,43%

1,83%

2. Qualidade, diversidade e preços dos produtos
comercializados pela Cantina

5,50%

3,67%

15,60%

28,44%

39,45%

7,34%

3. Qualidade, diversidade e preços dos produtos e serviços
oferecidos pela Copiadora

24,77%

14,68%

36,70%

13,76%

7,34%

2,75%

4. O ambiente das salas de aulas é apropriado quanto à
acústica, luminosidade e ventilação.

5,50%

7,34%

17,43%

34,86%

33,03%

1,83%

5. Infraestrutura e Acervo da biblioteca física de sua
Unidade
6. Equipamentos e laboratórios de informática (adequados
e em número suficiente)

8,26%

15,60%

31,19%

28,44%

13,76%

2,75%

8,26%

11,93%

28,44%

29,36%

11,93%

10,09%

7. A manutenção, conservação e limpeza das instalações
físicas (salas de aula, banheiros, corredores etc) são
adequadas e satisfatórias

6,42%

14,68%

19,27%

31,19%

25,69%

2,75%

Tabela 13: Dimensão 7: Infraestrutura da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

Gráfico 23: Dimensão 7: Infraestrutura da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2
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Em Síntese, a Dimensão 7 foi considerada por 47,57% dos participantes como
positiva, e por 48,23% como negativa (Gráfico 24)

Gráfico 24: Síntese - Dimensão 7: Infraestrutura da Faculdade Lions (2018-2)
Fonte: Avaliação Interna CPA – Faclions 2018/2

4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
Após apresentação dos dados da pesquisa de autoavaliação institucional
apresenta-se aqui uma análise sintetizada dos dados por meio dos eixos dimensões
investigados, e a partir desta análise fez-se no próximo item a proposta de ações de
melhoria.
No Eixo 1: Planejamento e avaliação institucional, Dimensão 8, verificou-se
que esta foi avaliada de forma satisfatória. Todavia, tem-se como possibilidade de
melhoria a ampliação da divulgação dos resultados da Autoavaliação.
No Eixo 2: Desenvolvimento Institucional, no qual abrange as dimensões 1 e 3.
Na Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional, apesar de todos os
itens serem avaliados pela maioria como satisfatória, acredita-se ser ponto de
melhoria: o conhecimento e acesso ao PDI, Formulação e clarificação dos objetivos,
coerência entre as ações praticadas e a missão institucional, conhecimento da Missão,
Visão e Valores.
Na Dimensão 3: Responsabilidade Social, entre os três itens abordados,
destaca-se aquele relacionado as políticas institucionais (de bolsas e descontos).
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Observou-se que mais de 80% avaliou como positiva. Tal fato é reflexo tanto da
missão da faculdade quanto da própria política de bolsas, na qual possui editais
semestrais de seleção de “Bolsa Social”. Além destes, a Faculdade recebe bolsistas
da Organização das Voluntárias de Goiás - OVG e PROUNI.
Sobre o favorecimento da política institucional com relação a inclusão e
acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais, e sobre impacto
das Ações de Responsabilidade Social realizadas pela Faclions

na comunidade,

ambas são atividades realizadas continuamente pela Faculdade Lions. Elas
demandam ampliação das mesmas maior divulgação e disseminação dos resultados.
No Eixo 3: Políticas acadêmicas, composto pelas Dimensões 2, 4 e 9. Na
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão foram considerados
como positivo o desempenho docente e planejamento das aulas, e das atividades das
disciplinas dos cursos. Tadavia, foram observados como pontos de melhorias os itens
as atividades e ações dos coordenadores de curso, a pesquisa e extensão, o
compromisso da Turma, e a percepção “sobre o curso”.
As atividades de iniciação científica dos discentes de graduação foram
retomadas em 2018/2, com o lançamento de um edital para seleção de projetos em
2019/1, inclusive com o fomento de bolsas para discentes e docentes. Ambas serão
viabilizadas por meio dos Programas de Iniciação Científica (PBIC), e Voluntário de
Iniciação Científica (PVIC). A difusão da produção científica se dá por meio dos
eventos realizados pela IES e da Revista Eletrônica da Faculdade Lions, criada desde
2014.
As ações de extensão da Faculdade Lions permitem a aproximação da
Comunidade ao academia e vice-versa. Em 2018 as ações de extensão se deram por
meio de eventos nos quais integraram comunidade locais e corpo discente/docente e
projetos sociais.
A Faculdade Lions conta com projetos de incentivo e desenvolvimento artísticocultural, tendo a disposição o Teatro Inacabado, localizado na Capital. E, oportuniza
tanto a discentes quanto a docentes a participação e a realização de eventos
científicos.
Na Dimensão 4: A comunicação com a sociedade, todos itens demandam
estratégias para melhoria: o conhecimento da comunidade externa sobre as
atividades desenvolvidas pela FACLIONS, a Qualidade e a Eficiência do sistema
interno de divulgação das informações da FACLIONS, o alcance dos meios de
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comunicação utilizados pela FACLIONS quanto a comunidade acadêmica e externa, e
o funcionamento da ouvidoria da Faclions seguindo os padrões de qualidade
claramente estabelecidos, dispondo de pessoal e infraestrutura adequados. A
Faculdade Lions conta com um departamento de comunicação no qual foi
reestruturado no inicio de 2019, acredita-se que com um planejamento estratégico os
índices desta Dimensão melhorarão.
Na Dimensão 9: Atendimento ao discente o Setor de Registros Acadêmicos
(Secretaria) teve uma avaliação positiva. Os demais departamentos: Serviço de
Assistência Social, Coordenação de Estágio, Acompanhamento Psicopedagógico, e
Central de Relacionamento necessitam de rever as atividades, horários e atendimento
pois os participantes manifestaram altos índices de insatisfação com os mesmos.
No Eixo 4: Políticas de Gestão as três dimensões 5, 6 e 10 foram analisadas.
Na Dimensão 5: Políticas de Pessoal o quantitativo de funcionários e a qualidade do
atendimento foi considerada como necessária de melhoria.
Na Dimensão 6:Organização e Gestão da Instituição os itens listados apesar
de terem avaliação dada pela maioria como positiva, considera-se necessária de
melhorias: Diretoria demonstra interesse pelas reivindicações e agem no sentido de
atendê-las, o conhecimento e divulgação do organograma administrativo da
FACLIONS, o conhecimento, divulgação e facilidade de acesso dos procedimentos
relacionados as questões acadêmicas da FACLIONS.
Na Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira a coerência no valor da
mensalidade com o serviço prestado e infraestrutura disponível pela Faculdade
também é considerada como ponto de melhoria.
No Eixo 5: Infraestrutura Física, Dimensão 7, observou uma regularidade nas
respostas da maioria dos itens. O item Qualidade, diversidade e preços dos produtos
e serviços oferecidos pela Copiadora foi o melhor avaliado entre todos apresentados
no eixo. Os demais itens são necessárias intervenções para melhoria: Número de
títulos dos livros básicos, complementares e periódicos recomendados nas unidades
curriculares disponíveis na biblioteca física/virtual; Qualidade, diversidade e preços
dos produtos comercializados pela Cantina; O ambiente das salas de aulas é
apropriado quanto à acústica, luminosidade e ventilação; Infraestrutura e Acervo da
biblioteca física de sua Unidade; Equipamentos e laboratórios de informática
(adequados e em número suficiente); A manutenção, conservação e limpeza das
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instalações físicas (salas de aula, banheiros, corredores etc) são adequadas e
satisfatórias.
5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE
Quadro 6 - Pontos de Melhoria e Ações previstas com base na CPA de 2018
Eixo

Dimensão

Pontos de Melhoria

Ações Previstas

Eixo 1:
Planeja
mento e
Avaliaçã
o
Instituci
onal

Dimensão
Planejamento
Avaliação

8:
e

ampliação da divulgação dos
resultados da Autoavaliação

- enviar e-mails e por meio das redes
sociais convidando aos sujeitos da
pesquisa e visualizarem os resultados
no site e nos murais da faculdade.

Eixo 2:
Desenv
olviment
o
Instituci
onal

Dimensão 1: Missão
e
Plano
de
Desenvolvimento
Institucional

conhecimento e acesso ao PDI

- Publicar o PDI no Portal do Aluno e
do Professor

Formulação dos objetivos
coerência entre as ações
praticadas
e
a
missão
institucional
Conhecimento
da
Visão e Valores

Missão,

- Realizar capacitação com os
professores e funcionários técnicosadministrativos sobre o PDI e demais
documentos institucionais
- Divulgar a formulação dos objetivos
da Faculdade Lions para os alunos,
professores e funcionários
- Correlacionar as ações praticadas à
missão institucional de modo que os
alunos e professores as reconheçam
- Publicar a Missão, a Visão e os
Valores da Faculdade no Portal do
Aluno, do Professor e em áreas
comuns da Instituição;

Dimensão
3:
Responsabilidade
Social da Instituição

o favorecimento da política
institucional com relação a
inclusão e acessibilidade de
pessoas
portadoras
de
necessidades especiais
impacto
das
Ações
de
Responsabilidade
Social
realizadas pela Faclions na
comunidade

- Revisão, ampliação e divulgação da
política institucional de inclusão e
acessibilidade de pessoas portadoras
de necessidades especiais
- Sensibilizar os alunos, docentes e
técnicos-administrativos sobre as
Ações de Responsabilidade Social
realizadas
pela
Faclions
semestralmente.
Divulgação
de
relatos
de
experiências de comunidades que
receberam
ações
de
responsabilidade social realizadas
pela Faclions
- Disseminar os resultados das ações
de responsabilidade social entre os
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alunos
Eixo 3:
Políticas
Acadêm
icas

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

as atividades e ações dos
coordenadores de curso,

- Realizar capacitação
coordenadores de cursos

a pesquisa e extensão,

- Ampliar as atividades de pesquisa e
extensão e divulgá-las a comunidade
acadêmica e externa;

o compromisso da Turma,
a percepção “sobre o curso”.

- Lançar editais
pesquisa científica

de

- Realizar eventos
pesquisa e extensão

com

iniciação
que

os

a

envolva

- Sensibilizar as turmas sobre a
importância de seu compromisso com
os estudos e sobre a percepção
“sobre o curso”.
Dimensão
Comunicação
a Sociedade

4:
com

o
conhecimento
da
comunidade externa sobre as
atividades desenvolvidas pela
FACLIONS,
a Qualidade e a Eficiência do
sistema interno de divulgação
das
informações
da
FACLIONS,
o alcance dos meios de
comunicação utilizados pela
FACLIONS
quanto
a
comunidade
acadêmica
e
externa,

- Ampliar a divulgação das atividades
de ensino, pesquisa e extensão para
a comunicade acadêmica e externa
- Rever o sistema de comunicação
adotado pela Faculdade Lions
- realizar um levantamento junto a
comunidade acadêmica sobre os
meios de comunicação que a mesma
acessa com maior frequencia.
- rever as rotinas da ouvidoria e
adequar
a
mesma
para
as
necessidades da IES

o funcionamento da ouvidoria
da Faclions seguindo os
padrões
de
qualidade
claramente
estabelecidos,
dispondo
de
pessoal
e
infraestrutura adequados.
Dimensão
Política
Atendimento
Discentes
Eixo 4:
Políticas
de
Gestão

9:
de
aos

Serviço de Assistência Social,
Coordenação
de
Estágio,
Acompanhamento
Psicopedagógico, e Central de
Relacionamento

- rever as atividades, horários e
atendimento dos departamentos para
melhor
atender
a
comunidade
acadêmica

Dimensão
5:
Políticas de Pessoal

o quantitativo de funcionários e
a qualidade do atendimento

- Rever o quantitativo de funcionários
nos departamentos
Realizar
treinamentos
sobre
qualidade de atendimento para
técnicos-administrativos
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Dimensão
Organização
Gestão
Instituição

Eixo 5:
Infraestr
utura
Física

6:
e
da

Diretoria demonstra interesse
pelas reivindicações e agem
no sentido de atendê-las,
o conhecimento e divulgação
do organograma administrativo
da FACLIONS,

- Diretoria dar visibilidade sobre a
discussão
de
temas
macro,
manifestando com isso o interesse
nas reinvidicações por meio de
reuniões
sistemáticas
com
representantes
de
turmas
e
professores;

o conhecimento, divulgação e
facilidade de acesso dos
procedimentos relacionados as
questões
acadêmicas
da
FACLIONS

- Divulgação do organograma da
Faculdade Lions junto ao seu corpo
discente e docente;

Dimensão
10:
Sustentabilidade
Financeira

a coerência no valor da
mensalidade com o serviço
prestado
e
infraestrutura
disponível pela Faculdade

- Ampliar a valorização do serviço
prestado por meio do aumento da
qualidade do mesmo.

Dimensão
7:
Infraestrutura Física

Número de títulos dos livros
básicos, complementares e
periódicos recomendados nas
unidades
curriculares
disponíveis
na
biblioteca
física/virtual;

- Revisão das referencias inseridas
nas
bibliografias
básicas
e
complementares em comparação
com as referências disponíveis nas
bibliotecas físicas e virtual;

Qualidade,
diversidade
e
preços
dos
produtos
comercializados pela Cantina;
O ambiente das salas de aulas
é
apropriado
quanto
à
acústica,
luminosidade
e
ventilação;
Infraestrutura e Acervo da
biblioteca
física
de
sua
Unidade;
Equipamentos e laboratórios
de informática (adequados e
em número suficiente);
A manutenção, conservação e
limpeza das instalações físicas
(salas de aula, banheiros,
corredores etc) são adequadas
e satisfatórias

- Divulgação dos procedimentos
relacionados
as
questões
acadêmicas
para
discentes
e
docentes

- Solicitar melhoria junto ao prestador
de serviço - Cantina, acompanhar e
avaliar as alterações.
- Avaliar aspectos de melhoria das
salas de aulas quanto a acústica,
luminosidade e ventilação;
- Rever o acervo da biblioteca física
de cada unidade
Melhoria
e
ampliação
dos
equipamentos dos laboratórios de
informática
- Acompanhamento e melhoria da
manutenção e conservação e a
limpeza das instalações físicas da
IES

Quadro 6 - Pontos de Melhoria e Ações previstas com base na CPA de 2018
Fonte: CPA 2018
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APÊNDICE A
QUESTIONÁRIO APLICADO EM 2018-2

AVALIAÇÃO ALUNOS

DIMENSÃO 1: MISSÃO INSTITUCIONAL
1. As ações praticadas pela FACLIONS favorecem a indissociabilidade entre
Ensino, Pesquisa e Extensão
2. Coerência entre as ações praticadas pela FACLIONS e sua missão
institucional: “ensino voltado para a práxis, o exercício da crítica reflexiva, a
auto realização e a qualificação para o trabalho, visando à promoção
humana, respondendo às demandas sociais e o exercício da cidadania,
através da valorização e respeito à diversidade e à ética por intermédio da
construção do conhecimento ..."
3. Como você caracteriza a formulação dos objetivos e das finalidades da
FACLIONS?
4. Conhecimento e acesso ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da
FACLIONS?
5. Conhecimento e divulgação da Missão, da Visão e dos Valores da
FACLIONS
DIMENSÃO 2: COORDENADOR DE CURSO
1. A Coordenação de Curso é exercida com firmeza e bom senso
2. Dedicação do coordenador do curso no desenvolvimento e a qualidade do
curso
3. Disponibilidade no atendimento ao aluno
4. Encaminha soluções para os problemas surgidos no Curso
5. Relacionamento comunicação formal do coordenador com os discentes
DIMENSÃO 2: SOBRE O CURSO
1. Atividades de prática profissional ou acadêmica oferecidas pelo Curso
2. Conhecimento e divulgação do conceito do Curso no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (ENADE)
3. Conhecimento e divulgação do Projeto Pedagógico do Curso
4. O curso corresponde às suas expectativas
DIMENSÃO 2: DESEMPENHO DOCENTE E DISCIPLINAS DO CURSO CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO E CURRÍCULO NO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM
1. A bibliografia indicada no Plano da disciplina disponível nas bibliotecas da
Faclions
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2. A totalidade dos conteúdos descritos no plano de ensino e carga horária
prevista para a disciplina é cumprida adequadamente
3. Apresentação do plano de ensino da disciplina no início do Semestre
4. As visitas técnicas e trabalhos de campo desenvolvidos na disciplina têm
relação com os conteúdos apreendidos em sala de aula
5. Bom relacionamento do docente com os discentes e abertura do professor
para o esclarecimento de dúvidas
6. Como você considera a sua aprendizagem decorrente desta disciplina
7. Compatibilidade da avaliação da aprendizagem com o conteúdo trabalhado
8. O docente apresenta domínio do conteúdo e está atualizado
9. Pontualidade e assiduidade do docente em suas funções
DIMENSÃO 2: PESQUISA E EXTENSÃO
1. As atividades de extensão atendem às necessidades da comunidade
acadêmica e local
2. Caracterize seu envolvimento em atividades de pesquisa na Faclions
3. Caracterize sua participação nas atividades de extensão oferecidas pela
FACLIONS (Eventos e Cursos)
4. Divulgação das atividades de extensão realizadas pela FACLIONS
DIMENSÃO 2: SOBRE O COMPROMISSO DA TURMA
1. Assiduidade, comprometimento e responsabilidade da turma às aulas
2. Disponibilidade de tempo da turma para o estudo e desenvolvimento das
atividades relacionadas as disciplinas
3. Interesse e envolvimento da turma com a aprendizagem nas disciplinas
DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL
1. A política institucional favorece a inclusão e acessibilidade de pessoas
portadoras de necessidades especiais
2. As Ações de Responsabilidade Social realizadas pela Faclions possuem
impacto efetivo na comunidade
3. As políticas institucionais (de bolsas e descontos) favorecem a inclusão e
permanência de discentes em situação econômica desfavorecida na
FACLIONS
DIMENSÃO 4: A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
1. A comunidade externa tem conhecimento das atividades desenvolvidas
pela FACLIONS
2. Funcionamento da ouvidoria da Faclions seguindo os padrões de qualidade
claramente estabelecidos, dispondo de pessoal e infraestrutura adequados
3. Os meios de comunicação utilizados pela FACLIONS alcançam a
comunidade acadêmica e externa
4. Qualidade e Eficiência do sistema interno de divulgação das informações da
FACLIONS
DIMENSÃO 5: POLÍTICAS DE PESSOAL
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1. O número de técnico-administrativos é suficiente
satisfatoriamente a FACLIONS
2. Os
técnico-administrativos
desempenham
suas
responsabilidade e atendem com cortesia

para
tarefas

atender
com

DIMENSÃO 6: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL
1. A Diretoria demonstra interesse pelas reivindicações e agem no sentido de
atendê-las
2. Conhecimento e divulgação do organograma administrativo da FACLIONS
3. Conhecimento, divulgação e facilidade de acesso dos procedimentos
relacionados as questões acadêmicas da FACLIONS
DIMENSÃO 7: INFRAESTRUTURA
1. A manutenção, conservação e limpeza das instalações físicas (salas de
aula, banheiros, corredores etc) são adequadas e satisfatórias
2. Equipamentos e laboratórios de informática (adequados e em número
suficiente)
3. Infraestrutura e Acervo da biblioteca física de sua Unidade
4. Número de títulos dos livros básicos, complementares e periódicos
recomendados nas unidades curriculares disponíveis na biblioteca
física/virtual
5. O ambiente das salas de aulas é apropriado quanto à acústica,
luminosidade e ventilação.
6. Qualidade, diversidade e preços dos produtos comercializados pela Cantina
7. Qualidade, diversidade e preços dos produtos e serviços oferecidos pela
Copiadora
DIMENSÃO 8: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
1. Importância e iniciativa desse sistema contínuo de avaliação das ações da
Faculdade
2. Iniciativa de divulgação à comunidade acadêmica do resultado deste
processo avaliativo
DIMENSÃO 9: ATENDIMENTO AO DISCENTE
1. Acompanhamento Psicopedagógico disponível aos discentes (atividades
realizadas e horários disponíveis)
2. Atendimento do programa e da coordenação de estágio
3. Atendimento e qualidade das informações transmitidas pela Central de
Relacionamento
4. Horário de Funcionamento e atendimento do setor de registros acadêmicos
(Secretaria)
5. Serviço de assistência social disponível aos discentes (atividades
realizadas e horários de atendimento)
DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
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1. Coerência no valor da mensalidade com o serviço prestado e infraestrutura
disponível pela Faculdade
*Todas as questões tiveram como alternativas: Excelente, Ótimo, Bom, Regular,
Péssimo e Não se aplica
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APÊNDICE B
QUESTIONÁRIO APLICADO EM 2018-2

AVALIAÇÃO DOCENTES

DIMENSÃO 1: MISSÃO INSTITUCIONAL
1. As ações praticadas pela FACLIONS favorecem a indissociabilidade entre
Ensino, Pesquisa e Extensão
2. Coerência entre as ações praticadas pela FACLIONS e sua missão
institucional: “ensino voltado para a práxis, o exercício da crítica reflexiva, a
auto realização e a qualificação para o trabalho, visando à promoção
humana, respondendo às demandas sociais e o exercício da cidadania,
através da valorização e respeito à diversidade e à ética por intermédio da
construção do conhecimento ..."
3. Como você caracteriza a formulação dos objetivos e das finalidades da
FACLIONS?
4. Conhecimento e acesso ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da
FACLIONS?
5. Conhecimento e divulgação da Missão, da Visão e dos Valores da
FACLIONS
DIMENSÃO 2: COORDENADOR DE CURSO
1. A Coordenação de Curso é exercida com firmeza e bom senso
2. Dedicação do coordenador do curso no desenvolvimento e a qualidade do
curso
3. Disponibilidade no atendimento ao aluno
4. Encaminha soluções para os problemas surgidos no Curso
5. Relacionamento comunicação formal do coordenador com os discentes
DIMENSÃO 2: SOBRE O CURSO
1. Atividades de prática profissional ou acadêmica oferecidas pelo Curso
2. Conhecimento e divulgação do conceito do Curso no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (ENADE)
3. Conhecimento e divulgação do Projeto Pedagógico do Curso
4. O curso corresponde às suas expectativas
DIMENSÃO 2: PESQUISA E EXTENSÃO
1. As atividades de extensão atendem às necessidades da comunidade
acadêmica e local
2. Caracterize seu envolvimento em atividades de pesquisa na Faclions
3. Caracterize sua participação nas atividades de extensão oferecidas pela
FACLIONS (Eventos e Cursos)
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4. Divulgação das atividades de extensão realizadas pela FACLIONS
DIMENSÃO 2: SOBRE O COMPROMISSO DA TURMA
1. Assiduidade, comprometimento e responsabilidade da turma às aulas
2. Disponibilidade de tempo da turma para o estudo e desenvolvimento das
atividades relacionadas as disciplinas
3. Interesse e envolvimento da turma com a aprendizagem nas disciplinas
DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL
1. A política institucional favorece a inclusão e acessibilidade de pessoas
portadoras de necessidades especiais
2. As Ações de Responsabilidade Social realizadas pela Faclions possuem
impacto efetivo na comunidade
3. As políticas institucionais (de bolsas e descontos) favorecem a inclusão e
permanência de discentes em situação econômica desfavorecida na
FACLIONS
DIMENSÃO 4: A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
1. A comunidade externa tem conhecimento das atividades desenvolvidas
pela FACLIONS
2. Funcionamento da ouvidoria da Faclions seguindo os padrões de qualidade
claramente estabelecidos, dispondo de pessoal e infraestrutura adequados
3. Os meios de comunicação utilizados pela FACLIONS alcançam a
comunidade acadêmica e externa
4. Qualidade e Eficiência do sistema interno de divulgação das informações da
FACLIONS
DIMENSÃO 5: POLÍTICAS DE PESSOAL
1. O número de técnico-administrativos é suficiente
satisfatoriamente a FACLIONS
2. Os
técnico-administrativos
desempenham
suas
responsabilidade e atendem com cortesia

para
tarefas

atender
com

DIMENSÃO 6: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL
1. A Diretoria demonstra interesse pelas reivindicações e agem no sentido de
atendê-las
2. Conhecimento e divulgação do organograma administrativo da FACLIONS
3. Conhecimento, divulgação e facilidade de acesso dos procedimentos
relacionados as questões acadêmicas da FACLIONS
DIMENSÃO 7: INFRAESTRUTURA
1. A manutenção, conservação e limpeza das instalações físicas (salas de
aula, banheiros, corredores etc) são adequadas e satisfatórias
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2. Equipamentos e laboratórios de informática (adequados e em número
suficiente)
3. Infraestrutura e Acervo da biblioteca física de sua Unidade
4. Número de títulos dos livros básicos, complementares e periódicos
recomendados nas unidades curriculares disponíveis na biblioteca
física/virtual
5. O ambiente das salas de aulas é apropriado quanto à acústica,
luminosidade e ventilação.
6. Qualidade, diversidade e preços dos produtos comercializados pela Cantina
7. Qualidade, diversidade e preços dos produtos e serviços oferecidos pela
Copiadora
DIMENSÃO 8: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
1. Importância e iniciativa desse sistema contínuo de avaliação das ações da
Faculdade
2. Iniciativa de divulgação à comunidade acadêmica do resultado deste
processo avaliativo
DIMENSÃO 9: ATENDIMENTO AO DISCENTE
1. Acompanhamento Psicopedagógico disponível aos discentes (atividades
realizadas e horários disponíveis)
2. Atendimento do programa e da coordenação de estágio
3. Atendimento e qualidade das informações transmitidas pela Central de
Relacionamento
4. Horário de Funcionamento e atendimento do setor de registros acadêmicos
(Secretaria)
5. Serviço de assistência social disponível aos discentes (atividades
realizadas e horários de atendimento)
DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
1. Coerência no valor da mensalidade com o serviço prestado e infraestrutura
disponível pela Faculdade
*Todas as questões tiveram como alternativas: Excelente, Ótimo, Bom, Regular,
Péssimo e Não se aplica
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APÊNDICE C
QUESTIONÁRIO APLICADO EM 2018-2

AVALIAÇÃO COLABORADORES

DIMENSÃO 1: MISSÃO INSTITUCIONAL
1. As ações praticadas pela FACLIONS favorecem a indissociabilidade entre
Ensino, Pesquisa e Extensão
2. Coerência entre as ações praticadas pela FACLIONS e sua missão
institucional: “ensino voltado para a práxis, o exercício da crítica reflexiva, a
auto realização e a qualificação para o trabalho, visando à promoção
humana, respondendo às demandas sociais e o exercício da cidadania,
através da valorização e respeito à diversidade e à ética por intermédio da
construção do conhecimento ..."
3. Como você caracteriza a formulação dos objetivos e das finalidades da
FACLIONS?
4. Conhecimento e acesso ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da
FACLIONS?
5. Conhecimento e divulgação da Missão, da Visão e dos Valores da
FACLIONS
DIMENSÃO 2: PESQUISA E EXTENSÃO
1. As atividades de extensão atendem às necessidades da comunidade
acadêmica e local
2. Caracterize seu envolvimento em atividades de pesquisa na Faclions
3. Caracterize sua participação nas atividades de extensão oferecidas pela
FACLIONS (Eventos e Cursos)
4. Divulgação das atividades de extensão realizadas pela FACLIONS
DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL
1. A política institucional favorece a inclusão e acessibilidade de pessoas
portadoras de necessidades especiais
2. As Ações de Responsabilidade Social realizadas pela Faclions possuem
impacto efetivo na comunidade
3. As políticas institucionais (de bolsas e descontos) favorecem a inclusão e
permanência de discentes em situação econômica desfavorecida na
FACLIONS
DIMENSÃO 4: A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
1. A comunidade externa tem conhecimento das atividades desenvolvidas
pela FACLIONS
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2. Funcionamento da ouvidoria da Faclions seguindo os padrões de qualidade
claramente estabelecidos, dispondo de pessoal e infraestrutura adequados
3. Os meios de comunicação utilizados pela FACLIONS alcançam a
comunidade acadêmica e externa
4. Qualidade e Eficiência do sistema interno de divulgação das informações da
FACLIONS
DIMENSÃO 5: POLÍTICAS DE PESSOAL
1. O número de técnico-administrativos é suficiente
satisfatoriamente a FACLIONS
2. Os
técnico-administrativos
desempenham
suas
responsabilidade e atendem com cortesia

para
tarefas

atender
com

DIMENSÃO 6: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL
1. A Diretoria demonstra interesse pelas reivindicações e agem no sentido de
atendê-las
2. Conhecimento e divulgação do organograma administrativo da FACLIONS
3. Conhecimento, divulgação e facilidade de acesso dos procedimentos
relacionados as questões acadêmicas da FACLIONS
DIMENSÃO 8: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
1. Importância e iniciativa desse sistema contínuo de avaliação das ações da
Faculdade
2. Iniciativa de divulgação à comunidade acadêmica do resultado deste
processo avaliativo
DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
1. Coerência no valor da mensalidade com o serviço prestado e infraestrutura
disponível pela Faculdade
*Todas as questões tiveram como alternativas: Excelente, Ótimo, Bom, Regular,
Péssimo e Não se aplica

50

APÊNDICE D
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
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APÊNDICE E
BANNER: RESULTADOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2018/2

52

APÊNDICE F
BANNER: SÍNTESE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2018/2

