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APRESENTAÇÃO

O processo de avaliação institucional é uma ação flexível, e em permanente 

construção, o que leva, ao redimensionamento do Programa de Avaliação Interna da 

Faculdade Capivari para participar do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES.

Torna-se significativo assinalar que, do ponto de vista da administração da 

Faculdade Capivari, a melhoria da qualidade de suas ações tem como uma de suas 

prioridades, a implementação das avaliações como processo sistemático, formativo 

e  democrático  que  favoreça  o  exercício  da  cidadania,  o  aperfeiçoamento  do 

desempenho institucional e a melhoria contínua da IES.

A Faculdade Capivari acredita que uma sistemática de avaliação interna e a 

auto  avaliação  devem  ser  entendidas  como  mecanismos  que  propiciem  e 

disponibilizem informações para melhorar o seu desempenho acadêmico, garanta a 

eficiência administrativa e, por esse caminho, ajude na manutenção da Faculdade 

como outro lar aos seus discentes, docentes e colaboradores.

Os  principais  objetivos  visados  pela  Faculdade  Capivari  são  identificar  e 

diagnosticar  pontos  fracos  e  fortes,  encontrar  soluções  que  tornem  possível  a 

promoção dos pontos fortes e encontrar estratégias para corrigir os pontos fracos. 

Assim,  a  CPA da  Faculdade  Capivari  estabeleceu  para  o  processo  de  auto-

avaliação, os seguintes objetivos:

- Garantir a qualidade no desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão;

- Implementar um processo de melhoria contínua;

- Planejar e redirecionar as ações da IES;

- Aperfeiçoar o desenvolvimento de uma cultura de avaliação na IES.

A auto-avaliação institucional proposta adota uma metodologia participativa 

demonstrada  através  de  dez  dimensões,  onde  se  identificam  os  segmentos 

participantes avaliadores, buscando trazer para o âmbito das discussões as opiniões 
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de  toda  a  comunidade  acadêmica,  de  forma  aberta  e  cooperativa.  Para  tal  foi  

designada, pelo órgão diretivo competente da instituição, uma CPA, vinculada aos 

órgãos colegiados da IES e especialmente constituída para este fim. A comissão é 

composta  por  representantes  da  comunidade  externa,  do  corpo  técnico 

administrativo, por alunos e professores.

Diversos  instrumentos  e  métodos  combinados  foram  utilizados,  conforme 

necessidades  e  situações  específicas,  focos  e  aprofundamentos  exigidos  pela 

própria  dinâmica  de  atuação  da  instituição.  Os  métodos  adotados  partem  do 

individual  para  o  coletivo,  favorecendo  a  convergência  dos  dados  em  torno  de 

objetivos comuns, bem como a busca compartilhada de soluções para os problemas 

apresentados.

A avaliação abriu espaço para sugestões e avaliações espontâneas em todos 

os instrumentos da auto-avaliação aplicados no ano de 2009.

A avaliação externa será concluída durante o ano de 2010, possibilitando o 

fechamento do ciclo avaliativo de nossa IES, onde teremos as ações da FUCAP 

avaliadas  por  todos  os  segmentos:  corpo  discente,  corpo  docente,  técnico 

administrativa e comunidade externa.

Neste relatório apresentamos os resultados de cada quesito em particular, 

para  manter  a  possibilidade  de  análises  minuciosas  de  cada  ponto,  permitindo 

ações mais completas por parte dos usuários.
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DIMENSÃO 01 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL

O Plano  de Desenvolvimento  Institucional  (PDI)  é  o  documento  oficial  da 

FUCAP  que  apresenta  as  diretrizes,  políticas,  programas  e  ações  para  a 

concretização  da  missão  institucional.  O  PDI  da  IES  integra  o  Sistema  de 

Planejamento que abrange desde as metas estratégicas até as ações operacionais 

da Instituição. 

A  construção  do  PDI  da  Faculdade  Capivari  procurou  abranger  os  aspectos 

acadêmicos,  físicos  e  organizacionais,  com  o  objetivo  de  definir  que  tipo  de 

Faculdade  a  sociedade  almeja  e,  por  conseguinte,  direcionar  esforços  para  a 

construção de uma IES que atenda cada vez mais, os objetivos de desenvolvimento 

da comunidade acadêmica, implementando ações de melhoria contínua.

A FUCAP tem como missão:

“Ser  uma  instituição  de  excelência  da  educação  superior,  capaz  de 

desenvolver o potencial realizador das pessoas e cidadãos sadios, habilitados para 

a profissão e para a vida e integrados com a comunidade.”

Conforme a interpretação dos docentes da FUCAP, o grau de conhecimento 

do PDI na IES é:
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Qtd. Resposta %

Muito Bom 10 33 %
Bom 14 47 %
Regular 6 20 %
Total 30 100,00%

Conforme a interpretação do corpo técnico administrativo da FUCAP:

- O grau de conhecimento do PDI na IES é:

Qtd. Resposta %
Muito Bom 4 27 %
Bom 6 40 %
Regular 4 27 %
Fraco 1 7 %
Total 15 100,00%
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− A Instituição define, divulga e segue sua missão, objetivos e metas entre 

seus colaboradores:

Qtd. Resposta %
Muito Bom 3 20 %
Bom 10 67 %
Regular 1 7 %
Fraco 1 7 %
Total 15 100,00%
 

De acordo com a análise do PDI da IES, pode-se concluir que o documento 

apresenta  a  vocação  da  IES,  que  está  claramente  coerente  com  as  ações 

acadêmico-administrativas, e deixa claro também a metodologia e cronograma de 

implementação das ações descritas no documento.
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DIMENSÃO 2 – A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-
GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO

Nesta dimensão apresenta-se a análise das políticas institucionais para o ensino de 

graduação e pós-graduação; pesquisa; extensão. As informações provêm de dados 

documentais oficiais da instituição e da percepção da comunidade acadêmica, tendo 

como respondentes: estudantes de graduação e professores.

Para a promoção da melhoria contínua e na organização didático-pedagógica dos 

cursos  de  graduação  e  manter  a  pertinência  dos  currículos,  de  acordo  com os 

objetivos institucionais e as diretrizes curriculares, a FUCAP conta com o NDE – 

Núcleo Docente Estruturante. 

De acordo com os docentes da IES, a atuação do NDE apresenta índices 

muito bons de satisfação, apresentando 90% dos respondentes graus de satisfação 

entre bom e muito bom.

Qtd. Resposta %
Muito Bom 12 40 %
Bom 16 53 %
Regular 2 7 %
Total 30 100%
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As políticas de extensão buscam resolver fragilidades de conhecimento da 

comunidade acadêmica e externa,  para  isso  são oferecidos cursos de extensão 

periodicamente,  com  a  intenção  de  despertar  em  nossos  educandos  e  na 

comunidade externa o interesse por temas atuais, além de lhes possibilitar formação 

extra a já disponível em nossos currículos.

Para a criação dos cursos de extensão a Fucap faz análise das sugestões do 

corpo  docente  e  discente,  além  de  levantamento  de  possíveis  fragilidades  de 

formação dos educandos nas etapas anteriores do ensino. Um exemplo disso é o 

oferecimento periódico de Cursos de Extensão em Língua Portuguesa e Matemática 

Básica, depois de se observar que os ingressantes da IES apresentavam grande 

deficiência nessas áreas, o que lhes acarretava dificuldades no ensino superior. 

Quando  perguntado  aos  docentes  sobre  a  atuação  da  coordenação  dos 

Cursos de Extensão, obtivemos o seguinte resultado:

 

Qtd. Resposta %

Muito Bom 7 23 %

Bom 15 50 %

Regular 4 13 %

Fraco 3 10 %

Muito Fraco 1 3 %

Total 30 100,00%
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Quando perguntado ao corpo técnico administrativo sobre a oferta dos cursos 

de extensão para os discentes e a comunidade, obtivemos os seguintes graus de 

satisfação:

Qtd. Resposta %

Muito Bom 2 13 %

Bom 7 47 %

Regular 4 27 %

Fraco 1 7 %

Muito Fraco 1 7,00%

Total 30 100,00%

Para o corpo técnico administrativo a frequência com que a IES promove 

eventos científicos e culturais é?
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Qtd. Resposta %

Muito Bom 2 13 %

Bom 7 47 %

Regular 5 33 %

Fraco 1 7 %

Total 15 100,00%

Visando  estimular  a  melhoria  do  ensino,  o  apoio  ao  estudante,  a 

interdisciplinaridade,  as  inovações   didático-pedagógicas  e  o  uso  de  novas 

tecnologias, a Fucap faz no início de cada semestre, reunião entre os colegiados, 

corpo  técnico  administrativo,  direção  e  coordenação  dos  cursos,  objetivando  o 

levantamento  de  soluções  para  problemas  encontrados  no  semestre  anterior, 

socialização das boas práticas de ensino e maior  interação entre os segmentos 

formadores da IES.

Diante  disso,  os  docentes  da  IES  avaliaram  as  práticas  da  gestão 

compartilhada  na  tomada  de  decisão  pela  coordenação  de  cursos  da  IES;  e  a 

sistemática de planejamento das atividades da IES, como segue abaixo:
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− Prática  da  gestão  compartilhada  na  tomada  de  decisões  pela 

Coordenação do Curso de Administração:

Qtd. Resposta %
Muito Bom 14 45 %
Bom 9 29 %
Não se Aplica 8 26 %
Total 31 100%

- Prática da gestão compartilhada na tomada de decisões pela Coordenação 

do Curso de Ciências Contábeis:

Qtd. Resposta %
Muito Bom 12 39 %
Bom 11 35 %
Regular 2 6 %
Não se Aplica 6 19 %
Total 31 100%
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- Prática da gestão compartilhada na tomada de decisões pela Coordenação 

do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria:

Qtd. Resposta %
Muito Bom 11 35 %
Bom 5 16 %
Regular 1 3 %
Fraco 2 6 %
Não se Aplica 12 39 %
Total 31 100%

− Sistemática de planejamento das atividades da IES:

Qtd. Resposta %

Muito Bom 11 37 %

Bom 17 57 %

Regular 2 7 %

Total 30 100%
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DIMENSÃO 3 – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO

 Apresentam-se nesta dimensão, as ações com alcance social desenvolvidas 

pela FUCAP, em suas diferentes áreas de atuação, tais como educação, cultura, 

meio-ambiente e esporte.

No âmbito educacional a IES ofereceu a uma comunidade carente da cidade, 

“Vila  Paraíso”,  um  projeto  de  inserção  digital,  possibilitando  aos  jovens  da 

comunidade a oportunidade de familiarização com o mundo digital.

Ainda para esta comunidade a FUCAP disponibiliza um bolsista para ajudar 

em questões administrativas da “Associação Comunitária do Povo para o Povo”. No 

ano de 2009 esta associação desenvolveu mutirões de limpeza na comunidade, 

criação de uma horta-comunitária e projetos de conscientização ambiental. 

A Fucap oferece também junto com a Prefeitura Municipal  de Capivari  de 

Baixo, aulas gratuitas de violão, técnica vocal,  bateria, entre outros instrumentos 

musicais, com o objetivo de proporcionar a comunidade acadêmica e a comunidade 

externa convívio com atividades ligadas à cultura regional.

Ainda no ano de 2009 a FUCAP, dando continuidade ao trabalho de outros 

anos, disponibilizou camisetas (uniforme) a Banda Santa Cecília, que faz diversas 

apresentações culturais.

Na Fucap podem ser observadas ações voltadas para preservação do meio 

ambiente, visto que a Fucap faz o tratamento de todos os seus efluentes, evitando a 

poluição do Rio Tubarão, alem disso a Faculdade tomou o cuidado de deixar a maior 

quantidade de plantas possível em seu terreno, nenhuma árvore foi derrubada sem 

a  real  necessidade,  além  de  outras  plantas  terem  sido  inseridas  no  local, 

contribuindo para o aumento das belezas naturais que cercam a IES.

Apesar de a Instituição não ter equipes esportivas formadas, não fica de fora 

desse tipo de ação,  pois  contribui  com apoio e patrocínio  para atletas alunos e 

esporadicamente com equipes da comunidade local.

Em pesquisa aplicada com o corpo docente e técnico administrativo da IES, 

obtiveram-se os seguintes resultados:
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Para os docentes:

-  Com relação ao desenvolvimento de ações de integração social  (saúde, 

lazer, cultura, cidadania, educação, etc), a Fucap apresenta os seguintes graus de 

satisfação:

Qtd. Resposta %
Muito Bom 11 37 %
Bom 15 50 %
Regular 3 10 %
Fraco 1 3 %
Total 30 100%

– Com relação a política de inclusão social, inclusive, admissão de 

portadores de necessidades especiais na IES:
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Qtd. Resposta
%

Muito Bom 19 63 %
Bom 9 30 %
Regular 1 3 %
Fraco 1 3 %
Total 30 100%

-  Implementação  de  ações  voltadas  para  a  promoção  da  cidadania  pela 

FUCAP (bolsas via convênio, descontos para funcionários-estudante, atenção aos 

discentes portadores de necessidades especiais, atividade de promoção aos direitos 

humanos, entre outras ações):

Qtd. Resposta %
Muito Bom 22 73 %
Bom 6 20 %
Regular 2 7 %
Total 30 100%
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-  Condições  de  acessibilidade  aos  portadores  de  necessidades  especiais 

(banheiros especiais):

Qtd. Resposta %
Muito Bom 25 83 %
Bom 5 17 %
Total 30 100%

Para o corpo técnico administrativo:

− A Instituição desenvolve ações de interação social (saúde, lazer, cultura, 

cidadania, etc)?
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Qtd. Resposta %

Muito Bom 1 7 %

Bom 7 47 %

Regular 7 47 %

Total 15 100,00%

- A Instituição tem realizado ações de inclusão social (admissão de portadores 

de  necessidades  especiais  na  IES,  implementação  de  ações  para  o 

desenvolvimento de alguma comunidade carente, entre outras):

Qtd. Resposta %

Muito Bom 2 13 %

Bom 10 67 %

Regular 3 20 %

Total 15 100,00%
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− As  condições  de  acessibilidade  aos  portadores  de  necessidades 

especiais, inclusive banheiros especiais, são:

Qtd. Resposta %

Muito Bom 12 80 %

Bom 3 20 %

Total 15 100,00%

− Como você avalia a implementação de ações voltadas para a promoção 

da  cidadania  pela  Fucap  (descontos  via  convênio,  descontos  para  funcionários-

estudante,  atenção  aos  discentes  portadores  de  necessidades  especiais,  entre 

outras ações):



19
Qtd. Resposta %

Muito Bom 10 67 %

Bom 5 33 %

Total 15 100,00%
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DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

Nesta dimensão avaliam-se as práticas comunicativas e os sistemas institu-

cionais  de  informação  interna  e  externa,  através  dos  indicadores  infra-estrutura, 

estratégias,  recursos  e  qualidade.  Salienta-se  que  por  canais  de  comunicação 

tomou-se tanto órgãos quanto produtos de comunicação que permitam o fluxo da 

mensagem institucional e que por sistemas de informação considerou-se toda infra-

estrutura tecnológica que propicie a comunicação de informações. 

O Núcleo de Informação e Comunicação – NIC é o responsável pela comunicação 

institucional da FUCAP.

É de responsabilidade do NIC o conteúdo e a produção de materiais institucionais, a 

produção  de  materiais  promocionais,  como  folders,  flayer,  vídeos,  outdoors,  a 

contratação de espaços em veículos de comunicação como TV, rádio e jornais.

O  site  da FUCAP tem como finalidade a comunicação com a comunidade 

acadêmica e externa, nele é possível encontrar informações sobre eventos, cursos, 

notícias de interesse da comunidade acadêmica e externa, além de um espaço para 

avisos  em  que  são  colocadas  breves  informações  de  interesse  da  comunidade 

acadêmica. 

Para os docentes a qualidade dos serviços de apoio disponibilizados no site 

da Instituição é:
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Qtd. Resposta %
Muito Bom 18 60 %
Bom 11 37 %
Regular 1 3 %
Total 30 100%
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DIMENSÃO  5  –  POLÍTICAS  DE  PESSOAL,  DE  CARREIRAS  DO 
CORPO DOCENTE E CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

 Esta dimensão constitui-se das políticas gerais de pessoal, de carreiras do 

corpo  docente  e  corpo  técnico-administrativo,  seu  aperfeiçoamento, 

desenvolvimento  profissional  e  suas  condições  de  trabalho.  Os  indicadores  de 

conteúdo das políticas de pessoal são: recursos humanos, capacitação, planos de 

carreira e satisfação. 

Para  definir  o  grau  de  satisfação  dos  docentes  e  servidores  técnico 

administrativos fizemos a eles as seguintes perguntas:

− Para os docentes:

Avalie  a  existência  de  um  ambiente  propício  para  seu  desenvolvimento 

profissional na IES:

Qtd. Resposta %

Muito Bom 20 67 %

Bom 9 30 %

Regular 1 3 %

Total 30 100,00%
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Conhecimento do plano de carreira docente, nos aspectos de progressão:

Qtd. Resposta %

Muito Bom 6 20 %

Bom 13 43 %

Regular 10 33 %

Fraco 1 3 %

Total 30 100,00%

Avalie o espaço e ambientação destinada aos docentes para o horário de 

intervalo das aulas:

Qtd. Resposta %

Muito Bom 24 80 %

Bom 6 20 %

Total 30 100,00%
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− Para o corpo técnico administrativo:

Como você avalia as ações de capacitação do corpo técnico administrativo 

(incentivo a participação em cursos, palestras, entre outras):

Qtd. Resposta %

Regular 9 60 %

Fraco 4 27 %

Muito Fraco 2 13 %

Total 15 100,00%

Existência  de  um  sistema  permanente  de  avaliação  do  corpo  técnico 

administrativo:
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Qtd. Resposta %

Muito Bom 1 7 %

Bom 3 20 %

Regular 11 73 %

Total 15 100,00%

Como você avalia o ambiente para seu desenvolvimento profissional:

Qtd. Resposta %

Muito Bom 5 33 %

Bom 8 53 %

Regular 1 7 %

Fraco 1 7 %

Total 15 100,00%

A Instituição tem realizado ações que valorizam os servidores no seu plano de 

carreira técnico administrativo, nos aspectos de progressão:
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Qtd. Resposta %

Bom 4 27 %

Regular 5 33 %

Fraco 2 13 %

Muito Fraco 4 27 %

Total 15 100,00%

A Fucap, como forma de incentivo a capacitação de seus colaboradores e 

docentes, oferece desconto de 50% nos cursos de graduação e pós-graduação da 

IES.

Há  periodicamente  encontros  de  confraternizações  entre  docentes, 

colaboradores e direção, como festas de final de ano e festa junina, criando um 

clima harmonioso e agradável de convivência, possibilitando maior integração entre 

os segmentos que compõem a IES.

Para medir os graus de satisfação com o trabalho do corpo docente e técnico 

administrativo,  a  CPA aplica  todos os  semestres  questionário  com os discentes, 

visando conhecer os graus de satisfação com as aulas, os professores, o ambiente 

de estudo, os setores institucionais e as coordenações de cursos. Dessa forma, os 

colaboradores da IES conhecem seu desempenho profissional, do ponto de vista 

dos acadêmicos, possibilitando assim, um trabalho de aperfeiçoamento nos pontos 

levantados como fracos.

No que se refere a estrutura de poder dentro da IES, a Fucap possui um 

organograma  institucional  que  contempla  claramente  as  hierarquias  dentro  da 

Instituição.
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DIMENSÃO 6 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO

A  Administração  Geral  da  Fucap  é  o  órgão  de  planejamento,  direção, 

coordenação, execução e controle das atividades administrativas.

Para atingir  os objetivos e metas institucionais,  a administração da Fucap, 

trabalha em sintonia com os pressupostos que fundamentam o desenvolvimento 

sustentado e comprometido com o processo de inclusão social.

O  Planejamento  e  Gestão  da  Instituição  têm  como  princípios  e  metas 

específicas, descritas em seu PDI:

− Manter a postura consultiva na comunidade;

− realizar  duas reuniões anuais  com os organismos vivos  da sociedade, 

para apresentar a avaliação institucional e buscar propostas, soluções e 

melhorias da proposta educacional;

− Utilizar a participação da comunidade, definidas no Regimento Interno da 

FUCAP;

− Manter  a  confiabilidade  conquistada  inicialmente,  através  de 

comportamento social exemplar de seus dirigentes e professores.

A  Fucap  também  define  em  seu  PDI  e  regimento  a  composição  e 

competências de seus órgãos colegiados, que podem se reunir tanto ordinariamente 

quanto extraordinariamente, de acordo com convocação do Diretor Geral. A cada 

reunião de colegiado é lavrada ata que é lida e assinada na mesma sessão ou na 

seguinte.

Para antecipar os problemas e soluções a Fucap conta com a participação 

direta da Direção e coordenação dos cursos, além do apoio dos demais segmentos 

institucionais,  que  monitoram constantemente  a  instituição,  e  ao  menor  sinal  de 

qualquer problema buscam soluções estratégicas para manter o grau de satisfação 

do corpo discente com a IES.

 Quando  questionados  os  docentes  sobre  a  atuação  de  gestores  da 

instituição, obtivemos as seguintes respostas:
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- Atuação da Diretoria Geral:

 

- Atuação da Diretoria Acadêmica:

Qtd. Resposta %
Muito Bom 20 67 %
Bom 10 33 %
Total 30 100%

Qtd. 
Resposta %

Muito Bom 21 70 %

Bom 9 30 %

Total 30 100%
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- Atuação da coordenação do Curso de Administração:

Qtd. Resposta %
Muito Bom 15 50 %
Bom 7 23 %
Não se Aplica 8 27 %
Total 30 100%

- Coordenação do Curso de Ciências Contábeis:

Qtd. Resposta %
Muito Bom 14 45 %
Bom 11 35 %
Não se Aplica 6 19 %
Total 31 100%
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- Atuação da coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria:

Qtd. Resposta %
Muito Bom 13 42 %
Bom 6 19 %
Não se Aplica 12 39 %
Total 31 100%

Outo  fator  importante  na  gestão  da  IES,  é  a  quantidade  e  qualidade  de 

parcerias que a Fucap faz com outras Instituições de Ensino Superior e com o Setor 

Privado, visando obter benefícios para seu corpo discente e técnico administrativo. 

Por isso perguntamos ao corpo técnico administrativo:

− Como você avalia  as parcerias estratégicas com outras Instituições de 

Ensino Superior e com o Setor Privado:
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Qtd. Respostas %

Muito Bom 4 27,00%

Bom 8 53,00%

Regular 2 13,00%

Fraco 1 7,00%

Total 15 100,00%

Não  se  pode  esquecer  a  relevante  importância  da  comunicação  para 

organização  e  gestão  de  qualquer  organização,  principalmente  se  tratando  de 

educação,  não há sem comunicação uma boa gestão acadêmica,  é preciso que 

todos  os  segmentos  institucionais  consigam se  comunicar,  fazendo  com que  as 

informações fluam dentro da IES.

Visto a importância desse fator no sucesso da gestão acadêmica, fizemos os 

questionamentos abaixo descritos, para o corpo técnico administrativo:

-  Há  uma  sistemática  de  comunicação/informação  da  instituição  com  o 

discente:

Qtd. Resposta %
Muito Bom 3 20 %
Bom 9 60 %
Regular 3 20 %
Total 15 100%
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- O Grau de comunicação entre a direção e o corpo técnico administrativo é?

Qtd. 

Resposta
%

Muito Bom 1 7 %
Bom 7 47 %
Regular 3 20 %
Fraco 4 27 %
Total 15 100%

- O Grau de comunicação entre o corpo docente e o técnico administrativo é?

Qtd. Resposta %
Muito Bom 2 13 %
Bom 9 60 %
Regular 4 27 %
Total 15 100%
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-  A qualidade  dos  instrumentos  de  comunicação  com  a  sociedade  (site, 

informativos, mídia em jornais, revistas, entre outros) é ?

Qtd. Resposta %
Muito Bom 5 33 %
Bom 7 47 %
Regular 3 20 %
Total 15 100%

- Como você avalia a qualidade dos recursos para o desenvolvimento da 

comunicação interma ?
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Qtd. Resposta %

Muito Bom 4 27 %

Bom 8 53 %

Regular 2 13 %

Fraco 1 7 %

Total 15 100,00%
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DIMENSÃO 7 – INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Nesta  dimensão  foram  analisadas  as  condições  de  infra-estrutura  que  a 

instituição  oferece  à  comunidade  universitária  para  o  desenvolvimento  de  suas 

atividades.  Os  indicadores de conteúdo da infra-estrutura  são:  espaço físico,  la-

boratórios, bibliotecas, equipamentos e manutenção.

No ano de 2008 a FUCAP iniciou o ano letivo em sua nova sede, deixando para trás 

vários problemas encontrados em sua sede anterior, pontos que anteriormente eram 

considerados deficiências da IES, hoje são pontos considerados positivos.

Apesar  disso,  é  sabido  que  a  manutenção  dos  índices  de  qualidade  e 

satisfação  devem  ser  medidos  periodicamente,  para  diagnosticamos  novas 

deficiências a serem corrigidas. Por isso, perguntamos ao corpo docente, discente e 

técnico administrativo sobre a infra-estrutura física e tecnológica da IES.

- Corpo Docente:

Qualidade do acervo bibliográfico ao curso e ao desenvolvimento de estudos 

dos discentes e docentes:

 

Qtd. Resposta %
Muito Bom 12 39 %
Bom 16 52 %
Regular 2 6 %
Fraco 1 3 %
Total 31 100%
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Infra-estrutura das salas de aula:

 

Qtd. Resposta %
Muito Bom 18 58 %
Bom 12 39 %
Regular 1 3 %
Total 31 100%

Infra-estrutura dos laboratórios de Informática:

Qtd. Resposta %
Muito Bom 22 71 %
Bom 9 29 %
Total 31 100%
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Suficiência de equipamentos disponibilizados nos laboratórios para número 

de discentes da turma:

Qtd. Resposta %
Muito Bom 17 55 %
Bom 13 42 %
Regular 1 3 %
Total 31 100%

Qualidade da limpeza das instalações físicas:

Qtd. Resposta %
Muito Bom 24 77 %
Bom 5 16 %
Regular 1 3 %
Muito Fraco 1 3 %
Total 31 100%
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Equipamentos  tecnológicos  em  quantidade  e  qualidade  para  o 

desenvolvimento de suas funções:

Qualidade da iluminação no recinto de trabalho:

Qtd. Resposta %
Muito Bom 23 74 %
Bom 8 26 %
Total 31 100%

Qtd. Resposta %

Muito Bom 16 52 %

Bom 15 48 %

Total 31 100%
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Qualidade e suficiência do mobiliário para desenvolver o trabalho:

Qtd. Resposta %

Muito Bom 19 61 %

Bom 12 39 %

Total 31 100%

Condições sanitárias dos banheiros:

Qtd. Resposta %
Muito Bom 28 90 %
Bom 3 10 %
Total 31 100%
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Eficiência do setor de informática na adequação dos recursos tecnológicos e 

dos laboratórios:

Qtd. Resposta %

Muito Bom 11 35 %

Bom 18 58 %

Regular 2 6 %

Total 31 100%

- Para o corpo Técnico Administrativo:

Há  equipamentos  tecnológicos  em  quantidade  e  qualidade para  o 

desenvolvimento de suas funções?
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Qtd. Resposta %

Muito Bom 8 53 %

Bom 7 47 %

Total 15 100%

Como você avalia a infra-estrutura da instituição?

Qualidade e suficiência do mobiliário para desenvolvimento do seu trabalho?

Qtd. Resposta %

Muito Bom 10 67 %

Bom 5 33 %

Total 31 100%
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Qtd. Resposta %

Muito Bom 7 47 %

Bom 8 53 %

Total 15 100,00%

A qualidade da limpeza, conservação e manutenção das instalações da 

Instituição é?

Qtd. Resposta %

Muito Bom 5 33 %

Bom 9 60 %

Fraco 1 7 %

Total 15 100%

A Qualidade da iluminação no ambiente de trabalho é?
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Qtd. Resposta %

Muito Bom 13 87 %

Bom 2 13 %

Total 15 100,00%

- Para o Corpo Discente:

Laboratório de Informática: 

Salas de Aula:
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A Fucap conta ainda com um sistema de gestão acadêmica - Unimestre, que 

possibilita aos colaboradores da IES controle dos módulos acadêmico e financeiro 

dos  acadêmicos.  Através do  sistema é  possível  também que os  alunos tenham 

acesso on-line ao sistema, onde podem acompanhar suas notas, freqüências, plano 

de ensino das disciplinas com matricula, além de consulta ao acervo da biblioteca, 

reserva  de  livros,  renovação  de  empréstimos  e  baixar  material  de  apoio 

disponibilizado pelos docentes.

São  disponibilizados  aos  discentes,  três  laboratórios  de  informática,  um 

laboratório de Alimentos e Bebidas e computadores para pesquisa na biblioteca.

Durante as aulas, todos os dias da semana a Fucap disponibiliza um funcionário do 

Setor  de  Tecnologia  da  Informação  para  auxiliar  possíveis  problemas  que  os 

professores e alunos possam ter nos laboratórios ou com materiais como TV, data-

show, entre outros. Além disso, esse funcionário,  faz a manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos fora dos horários de uso.
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DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

Mesmo antes da criação do SINAES a IES já realizava semestralmente ações 

de  de  auto-avaliação,  onde  os  discentes  da  Fucap  avaliavam  os  docentes,  o 

atendimento  dos  setores  técnico-administrativos,  a  coordenação  de  curso,  infra-

estrutura, além de contribuírem com sugestões para melhorias e críticas.

A FUCAP  sempre  viu  na  auto-avaliação  uma  forma  de  medir  a  qualidade  da 

instituição, onde os resultados obtidos serviam de norte para ações futuras.

Ao final de cada processo avaliativo, a CPA encaminha aos coordenadores de curso 

a  avaliação  dos  docentes  do  seu  curso,  aos  docentes  sua  avaliação  para 

conhecimento dos pontos que devem ser melhorados e dos pontos que devem ser 

mantidos; a comissão enviam também ofício ao Conselho Superior da Faculdade, 

com  os  pontos  apontados  pelos  alunos  como  falhos  ou  deficientes,  inclusive 

avaliação do corpo técnico-administrativo e coordenadores de curso, a partir desses 

ofícios a Direção Institucional  toma as providências cabíveis e mantém ou adota 

novas estratégias para solução dos problemas.

Abaixo seguem alguns resultados obtidos no ano/semestre 2009/2:

− De acordo com os docentes:

            Atuação do Responsável pela Biblioteca:
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Qtd. Resposta %

Muito Bom 10 33 %

Bom 19 63 %

Regular 1 3,00%

Total 30 100,00%

Disponibilidade de atendimento das funcionárias da Secretaria Acadêmica:

Qtd. Resposta %

Muito Bom 25 83 %

Bom 5 17 %

Total 30 100,00%

De acordo com os discentes:

- Coordenação do Curso de Administração:
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- Coordenação do Curso de Ciências Contábeis:

-  Coordenação  do  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Hotelaria:Secretaria 

Geral de Ensino:

− Secretaria Geral de Ensino:
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− Biblioteca:

 - Banheiros:

- Tesouraria:
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- Mecanografia:

- Secretaria de apoio ao estudante (SAE):

- Negociação financeira:
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- Avaliação Geral:

Além  de  disponibilizar  os  resultados  das  avaliações  para  os  gestores 

institucionais, a CPA também disponibiliza os resultados gerais obtidos nos murais 

da Fucap, para conhecimento dos discentes, tentando cada vez mais envolvê-los no 

processo de avaliação e melhoria contínua da Instituição.
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DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES

A IES realiza semestralmente processo seletivo, alem disso recebe também, 

alunos transferidos de outras instituições, bem como, alunos selecionados através 

do  programa  Pró-Uni, do governo federal.

Visando  a  permanência  de  acadêmicos  com  dificuldades  financeiras  a 

instituição propõe alternativas como o FIES e bolsas do Art. 170 e 171 do governo 

estadual. Além disso a FUCAP possui convênios com diversos órgãos associativos, 

que possibilita descontos de 10% nas mensalidade para os alunos beneficiados; 

desconto de 20% para militares e 15% para alunos que façam parte de projetos 

culturais.

É  oferecido  também,  gratuitamente,  aos  alunos  da  FUCAP  apoio 

psicopedagógico,  com  o  objetivo  ajudá-los  a  encontrar  possíveis  soluções  para 

problemas que estejam interferindo no seu processo de aprendizagem.

A cada semestre é disponibilizado aos alunos o manual do estudante, onde 

os mesmos podem consultar todas as orientações acadêmicas, normas de conduta, 

normas acadêmicas administrativas, orientações financeiras, entre outras. 

Para dar apoio ao aluno que deseja ingressar ou se recolocar no mercado 

profissional, a FUCAP tem a Secretaria de Apoio ao Estudante, que busca através 

de parcerias com empresas e órgãos como o CIEE – Centro de Integração Empresa 

Escola, oportunidades de estágio e emprego para os discentes da IES, fortalecendo 

assim, a união da teoria e prática durante os anos de faculdade.

É também função da Secretaria de Apoio ao Estudante prestar serviços de 

aconselhamento e apoio aos discentes.

Através dos dados contidos na secretaria  acadêmica é possível  monitorar 

informações como: ingressantes, evasão, abandono, tempo médio de conclusão do 

curso, formaturas, entre outros.

Sempre  que  um  acadêmico  protocola  na  secretaria  um  pedido  de 

trancamento de curso, é indagado sobre os motivos e caso possível encaminhado 

ao coordenador de curso,  setor  financeiro  ou Secretaria  de Apoio ao Estudante, 

visando assim, diminuir as evasões.
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Para o corpo técnico administrativo:

− Os mecanismos de controle da evasão e da inadimplência são:

Qtd. Resposta %

Bom 11 73 %

Regular 4 27 %

Total 15 100,00%

− As políticas de captação e manutenção de alunos são:
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Qtde Resposta %

Muito Bom 2 13,00%

Bom 9 60,00%

Regular 4 27,00%

Total 15 100,00%

Sabendo da grande importância da participação dos discentes em eventos, 

como forma de  contribuir  para  sua formação,  a  IES semestralmente  aprova um 

calendário  de  eventos  internos e  externos que receberá  verba da mantenedora, 

inclusive no que tange a ajuda de custo aos discentes. 

Com o intuito de incentivar a continuidade de formação dos egressos, a IES 

oferece desconto de 10% nos cursos de pós-graduação, além de um curso gratuito 

para o acadêmico com melhor rendimento de cada turma, a ser determinado no final 

de cada semestre, quando da conclusão do curso.
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DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Compete a mantenedora promover adequadas condições de funcionamento 

das atividades da FUCAP, prioritariamente aquelas que dizem respeito ao ensino 

(graduação, superior de tecnologia e pós-graduação) colocando-lhe à disposição os 

bens imóveis, móveis e equipamentos necessários e assegurando-lhe os suficientes 

recursos financeiros de custeio.

Em  seu  PDI  a  Fucap  descreve  sua  Estratégia  de  Gestão  Econômico-

Financeira e seu Plano de Investimento.

O Planejamento Econômico-Financeiro foi  elaborado a partir  dos seguintes 

dados:

• Desempenho econômico-financeiro da IES nos últimos anos;

• Análise do comportamento da inflação nos últimos anos;

• Análise dos preços dos serviços educacionais nas outras IES da região;

• Levantamentos dos custos operacionais e dos investimentos necessários ao 

cumprimento do plano de expansão, melhoria e consolidação do ensino, da 

iniciação científica/pesquisa e da extensão.

É contemplado também, no PDI da IES a previsão orçamentária e cronograma de 

execução referente ao quinquênio 2008/2012.

Um  fator  importante  levantado  entre  o  corpo  técnico  administrativo  e  o  corpo 

docente é a rigorosidade, com que os salários dos colaboradores são pagos em dia, 

tornando-se isso um fator de expressivo contentamento das classes. 
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