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1. Identificação da Instituição: 
Nome .................................................... : FAAL 

Código da IES ........................................ : 1788 

Mantenedora ....................................... : Faculdade de Administração e Artes de Limeira 

Caracterização da IES ........................... : Instituição privada com fins lucrativos 

Endereço .............................................. : Av. Eng. Antônio Eugênio Lucatto, 2515 

Vila Camargo - 13.486-085 - Limeira - SP 

2. Dirigentes: 

Diretora Geral: 
Kênia de Sousa Silva Lyra - Mestre em Administração  

 
Coordenadora Acadêmico-Pedagógica: 
Daniella Romanato – Mestre em Multimeios 

 
Coordenador Financeiro: 
Henrique de Sousa Silva – Representante Legal 

 
Secretária Acadêmica: 
Moniky Cruz - Especialista em Gestão (Escolar) 

 
Coordenador do Bacharelado em Administração: 
Décio Henrique Franco - Doutor em Odontologia 
 
Coordenador do Bacharelado em Design Gráfico: 
Roberto André Polezi - Mestre em Educação 
 
Coordenador do Bacharelado em Design de Produto: 
Roberto André Polezi - Mestre em Educação 
 
Coordenadora da Licenciatura em Artes Visuais: 
Flávia Fábio Garboggini - Mestre em Multimeios 

 
Coordenadora da Licenciatura em Matemática: 
Tiago Giorgetti Chinellato - Doutor em Educação Matemática 

 
Coordenadora do Tecnólogo em Design de Interiores: 
Melissa Bellan - Mestre em Arquitetura e Urbanismo 

 
Coordenador do Tecnólogo em Marketing: 
Tatiana Kawakami - Mestre em Comunicação da Contemporaneidade 

 
Coordenador do Tecnólogo em Processos Gerenciais: 
Rogério Massao Kawakami - Mestre em Administração 

 
Coordenador do Tecnólogo em Recursos Humanos: 
Maria Isabel Barbosa Okamoto – Especialista em RH, Desenvolvimento 

Humano e Marketing 
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Coordenador do Tecnólogo em Design de Moda: 
Rose Sathler - Especialista em Gestão Empresarial e Bacharel em Moda 

 

3. Composição da CPA – Membros 

 

4. Considerações Iniciais 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade de Administração e Artes de Limeira 

foi instituída por portaria do Diretor Sebastião Orlando da Silva, de acordo com o art. 11 da lei ne 

10.861, de 14/04/2004 e regulamentada pela portaria do MEC ne 2.051, de 09/07/2004. 

Os trabalhos desempenhados pela CPA no ano de 2019 tiveram como base dois eixos: 

Eixo 1: Aplicar algumas demandas encontradas na CPA realizada no ano de 2019, dando 

uma devolutiva aos alunos sobre as ações realizadas; 

Eixo 2: Aplicar tanto no primeiro quanto no segundo semestre de 2019, um novo questionário 

com perguntas mais objetivas e claras aos alunos, modificando as opções de respostas buscando 

um aprimoramento dos resultados. 

Desse modo, foram possíveis elencar resultados que estão em consonância com a proposta 

de elaboração da CPA. A fim de interpretar e analisar os resultados obtidos algumas metas foram 

traçadas pela comissão da CPA para o desenvolvimento em 2019, como: 

• Revisão e atualização dos instrumentos de avaliação; 

• Realização de reuniões mensais para o debate dessa atualização e revisão; 

• Realização de debates entre a comunidade acadêmica acerca das possíveis melhorias na 

implementação do processo; 

• Devolutiva aos alunos sobre ações desenvolvidas na CPA que podem ser vistas na Faculdade 

de Administração e Artes de Limeira; 

• Ampla divulgação das ações realizadas pela CPA; 

• Reuniões para análise dos resultados obtidos; 

Nome Segmento que representa 
Tiago Giorgetti Chinellato Coordenador CPA 

Isabel Okamoto Representante Docente 

Daniella Romanato Representante Docente 

Cristiane Aparecida Marson Técnico Administrativo 

Aline Ariane FIscher Técnico Administrativo 

Moniky Cruz Técnico Administrativo 

Claudinei Nunes Representante da Comunidade Externa 

Ricardo Luiz Cenzi / Amanda D'Andréa 
De Nardi Asbahr 

Representante Discente 
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• Elaboração do relatório final e apresentação do mesmo à comunidade acadêmica. 

 

5. Desenvolvimento da Avaliação 

Concepção: 

A Autoavaliação é o conjunto de referenciais e valores que norteiam a qualidade institucional. 

Avaliar significa produzir sentidos e compreender fatos. A partir da Avaliação Institucional, a qualidade 

passa a ser referenciada por um projeto institucional claro, responsável, consciente e preocupado 

com a formação do indivíduo para desenvolver o seu Projeto como cidadão e como profissional. 

De acordo com a proposta do SINAES, a Avaliação Institucional tem a finalidade de contribuir 

para revisão e aperfeiçoamento do projeto acadêmico e sócio-político da instituição, promovendo a 

permanente melhoria da qualidade e pertinência das atividades desenvolvidas. A participação 

eficiente, ética e relevante dos envolvidos e a utilização dos recursos materiais da instituição, 

traduzida em compromissos científicos e sociais, asseguram a qualidade e importância de seus 

serviços e a sua legitimação junto à sociedade. 

Objetivos: 

- Estabelecer postura diagnóstica, crítica e autocrítica em relação à organização de metas e 

objetivos norteadores do trabalho institucional, na totalidade e abrangência de sua natureza; 

- Redimensionar ações acadêmico-administrativas e pedagógicas de acordo com os 

resultados da avaliação institucional; 

- Contribuir para a formulação, reformulação e implantação de projetos pedagógicos e 

institucionais socialmente relevantes de acordo com as respostas ao instrumento de avaliação 

aplicado; 

- Repensar e reorganizar as perspectivas sócio-políticas visando o aperfeiçoamento e a 

legitimação da prestação de serviços à comunidade onde estamos inseridos; 

- Articular mudanças nas atividades acadêmicas de ensino, pesquisa ou extensão, buscando 

atender às necessidades estruturais do momento histórico em que vive a instituição; 

- Promover o envolvimento de todos os seguimentos institucionais no processo de avaliação 

e implantação de novos projetos e melhorias. 

 

5.1 Etapas de Sensibilização 

Em todas as reuniões realizadas pela CPA foi reforçado pelos membros a importância da 

sensibilização que deve ser feita para o preenchimento do questionário. Nesse sentido, foi realizado 

pela Comissão uma devolutiva aos coordenadores sobre as ações que foram desenvolvidas na FAAL. 

Essa sensibilização também chegou aos alunos, por meio da divulgação das ações que foram 

desenvolvidas. Ficou a cargo dos coordenadores divulgarem essas ações para as suas turmas, e a 
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cargo da secretaria a divulgação nas redes sociais da Faculdade. 

Visando promover a divulgação dos resultados, cartazes foram distribuídos na FAAL em 

alguns pontos estratégicos da Faculdade, como por exemplo, na biblioteca e na secretaria. Locais 

esses escolhidos devido a grande circulação de alunos e professores. Além dos cartazes, foram 

realizadas também, apresentações em sala de aula dando a devolutiva aos alunos, abordando a 

importância da participação consciente de cada um nesse processo de construção de uma faculdade 

cada vez melhor e, ainda, divulgação pelo Facebook e pelo site da FAAL. 

A importância da CPA é evidenciada principalmente nos momentos em que os resultados 

passam a ser discutidos internamente, envolvendo todos os segmentos (docentes, discentes, 

funcionários técnico-administrativos e os representantes da sociedade civil organizada), isso ajuda a 

reforçar a importância dessa Comissão bem como incentiva a sensibilização para o preenchimento e 

colaboração com as próximas CPA que irão ocorrer na Instituição de Ensino Superior nos próximos 

anos. 

 

5.2 Metodologia para coleta de dados 

Os questionários aplicados em todos os primeiros e segundos semestres de cada ano são 

respondidos pelos alunos eletronicamente e abrangem: 

Coordenadores - gestão acadêmica, administrativa e relacionamento. 

Professores - organização pedagógica, desempenho didático, assiduidade, motivação e 

relacionamento. 

Infraestrutura e Atendimento - Biblioteca, laboratórios, salas de aula, secretaria, tesouraria e 

serviços terceirizados (fotocópias, cantina). 

Serviços acadêmicos e financeiros - (Autoatendimento pelo Unimestre). 

Cada categoria é subdividida em vários quesitos para a coleta de opiniões dos alunos, 

professores/coordenadores (autoavaliação) e funcionários técnico-administrativos. 

Os quesitos foram respondidos em um novo padrão adotado pela Comissão Própria de 

Avaliação: Conheço Bem; Conheço Pouco; Já ouvi falar, mas não conheço; Nunca ouvi falar. 

Essas respostas, visão dar um norte para a Comissão, pois, a nosso ver, representam a visão 

que os alunos podem ter das questões que foram propostas. Por exemplo, se o discente "nunca ouviu 

falar" sobre determinado tema, isso nos dá um direcionamento sobre a importância da divulgação do 

mesmo. Se ele "já ouviu falar, mas não conhece" é preciso incentivá-lo que ele busque essa 

informação e ter conhecimento sobre ela. 

Como em anos anteriores a implantação do processo avaliativo estabelecido pelo SINAES, 

os questionários foram divididos em três segmentos, ainda que sobre as mesmas dimensões, mas 

com formulações diferenciadas para as mesmas. Os segmentos elencados foram: Discentes, 
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Docentes e Corpo Técnico Administrativo, que o questionário foi aplicado de forma manual e 

individual mantendo também o sigilo, conforme questionário anexo. 

Os questionários haviam sido divididos entre alunos dos cursos tecnológicos e bacharelado 

para verificar se havia diferenças nos resultados. Como os resultados não apresentaram diferenças 

estatísticas, a comissão decidiu unificar a avaliação destes cursos, o que facilitaria também a 

tabulação dos dados e sua análise. 

É fundamental registrar que a comunidade não é obrigada a responder o questionário, ele 

apenas será feito de forma voluntária, e foi garantido ao respondente o anonimato. 

Esses dados foram analisados com base na escala mencionada acima. A coleta dos dados 

foi realizada por meio de questionário eletrônico que foram aplicados aos membros da comunidade 

acadêmica (alunos, professores, coordenadores e técnicos administrativos). 

 

5.3 Critérios de análise dos resultados apurados 

Foi utilizada uma escala qualitativa (Conheço Bem; Conheço Pouco; Já ouvi falar, mas 

não conheço; Nunca ouvi falar) que indica se os participantes da pesquisa sabem sobre o tema 

que está sendo questionado. 

Consideramos como potencialidades, as perguntas que as respostas apontaram como 

resultado "Conheço bem ou Conheço Pouco", pois entendemos que existe um alto e bom grau de 

satisfação com o quesito avaliado, respectivamente. 

Os quesitos que foram avaliados com “Já ouvi falar, mas não conheço" não caracterizam 

potencialidade ou fragilidade da IES, são item que precisam de mais divulgação e que os alunos 

sabem que existem. Já os quesitos avaliados com as respostas "Nunca ouvi falar” foram considerados 

como fragilidades, falta uma divulgação maior e conhecimento da comunidade acadêmica sobre 

esses tópicos. 

 

5.4 Publicação e Divulgação dos resultados 

Após a avaliação, os resultados foram repassados aos coordenadores dos cursos para que 

os mesmos divulgassem os resultados junto aos professores nas reuniões de colegiado. Em reunião 

da CPA com a presença da direção, foram divulgados os resultados da avaliação da IES realizada 

pelos docentes, discentes e funcionários. Após essa divulgação, o relatório final foi preparado para 

publicação no site da FAAL, fixado em todas as salas de aula e disponibilizado na Biblioteca. 

 

5.5 Participantes da avaliação 

Resultados da Avaliação Institucional 2019 
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Discentes 

Não acessou 97 

Começou mas não terminou 13 

Concluiu 434 

Total 544 

Docentes 

Não acessou 13 

Começou mas não terminou 2 

Concluiu 33 

Total 48 

 

6. Dimensões avaliadas 

Os trabalhos desenvolvidos pela CPA basearam-se em cinco eixos, contemplando as dez 

dimensões do SINAES, contidas na Lei SINAES ne 10.861, artigo 3° Desta forma, tem-se: 

Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional que considera a dimensão 8.  

Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional que contempla as dimensões 1 e 3. 
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Eixo 3 - Políticas Acadêmicas que abrange as dimensões 2, 4 e 9. 

Eixo 4 - Políticas de Gestão que compreende as dimensões 5, 6 e 10. 

Eixo 5 - Infraestrutura Física que corresponde à dimensão 7. 

 

Tabela de Dimensões 

Dimensão 1 A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Dimensão 2 A política para o ensino, a extensão e as respectivas formas de 

operacionalização, incluídas a produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de 

monitoria e demais modalidades. 

Dimensão 3 A responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural da produção 

artística e do patrimônio cultural. 

Dimensão 4 Comunicação com a sociedade. 

Dimensão 5 As políticas de pessoal; as carreiras do corpo docente e técnico-administrativo; 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. 

Dimensão 6 Organização e gestão da Instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação 

com a Mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária 

nos processos decisórios. 

Dimensão 7 Infraestrutura, especialmente a de Ensino e Pesquisa, Biblioteca, Recursos de 

Informação e Comunicação. 

Dimensão 8 Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados 

e eficácia da autoavaliação institucional. 

Dimensão 9 Políticas de atendimento aos estudantes. 

Dimensão 10 Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade 

dos compromissos na oferta da educação superior. 

 

7. Avaliação Institucional de 2019 - Resultados Consolidados 

Observação: os resultados apresentados contemplam os cursos tecnológicos e bacharelados 

estão agrupados porque não foram encontradas diferenças significativas entre as respostas dos 

pesquisados. 
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7.1 Análise descritiva - Discussão por eixos 
 

Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 
Avaliação Discente 

 

 
Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 

Avaliação Discente 

Critério avaliado Resultado 
Ações recomendadas 

pela CPA 
Prazo 

Quanto a missão e 

a visão da FAAL, 

você? 

Concordo totalmente - 

25,54% e Concordo – 

60,17% 

Continuar a 

divulgação, pois o 

conhecimento 

aumentou em relação 

aos anos anteriores. 

Permanente 

Você conhece os 

programas de 

apoio oferecidos 

pela Faculdade, 

como PROUNI, 

FIES, Escola da 

Família, Bolsas de 

Prefeitura, 

Convênios, etc? 

Conheço bem – 50,87% e 

Conheço Pouco – 

37,17% 

Continuar auxiliando os 

alunos nos processos de 

adesão a esses 

programas para que 

sejam contemplados 

com os recursos 

disponíveis. 

Permanente 

A FAAL oferece 

acesso às pessoas 

com necessidades 

especiais como 

rampas e elevador 

para o segundo 

andar? 

Concordo totalmente – 

32,83%) e Concordo – 

47,39% 

A maioria dos alunos 

conhece a 

disponibilidade do 

elevador, porém, ainda 

há aqueles que 

desconhecem. Fazer um 

trabalho de 

conscientização e um 

tour pela FAAL 

mostrando o acesso. 

Permanente 

Você conhece o 

Programa de 

Iniciação Científica 

da FAAL?  

Conheço – 22,61% e 

Conheço pouco – 

38,48% 

Ampliar a divulgação 
para os alunos sobre o 

PIC-FAAL incentivando a 

participação na produção 
científica. 

Permanente 

Você conhece o 

PAP (Programa de 

Atenção 

Psicológica)? 

Conheço bem – 28,26% 

e Conheço pouco – 

41,3% 

Uma profissional 

especializada para lidar 

com problemas 

psicológicos que os 

alunos podem estar 

passando. Uma sala é 

Permanente 

Critério Avaliado Resultado Ações recomendadas pela CPA Prazo 

Você sabe o que é a 

Autoavaliação 

Institucional (CPA)? 

Sim - 88,84% 

Maior participação do corpo 

docente e discente para ações de 

sensibilização ainda mais efetiva, 

tanto na elaboração quanto na 

divulgação da avaliação, visando 

chegar próximo ao 100%. 

Permanente 
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reservada para o 

atendimento. 

Praticamente 70% dos 

alunos conhecem o 

PAP, porém, sugere-se 

uma maior divulgação 

entre os alunos. 

Você conhece a 

ouvidoria da 

FAAL? 

Conheço bem – 16,41% e 

Conheço pouco – 42,67% 

Pouco mais da metade 

dos respondentes dizem 

conhecer a ouvidoria. A 

instituição precisa 

promover mais a 

divulgação da ouvidoria 

e como acessá-la.  

Permanente 

 
Eixo 3 - Políticas Acadêmicas  

Avaliação Discente Em relação à coordenação 

 

 
Avaliação Discente Em relação ao corpo docente 

Critério avaliado Resultado 
Ações recomendadas 

pela CPA 
Prazo 

Como você avalia 

seus professores 

em relação à: 

1 - Apresentação e 

cumprimento do plano 

de ensino 

Boa parte das 

respostas ficaram 

entre 4 e 3, em uma 

escala de 0 a 5. 

O corpo docente da 

FAAL é comprometido 

com a excelência do 

ensino e é 

acompanhado de perto 

pelos coordenadores 

dos cursos, no intuito 

de dar condições para 

que o professor 

desempenhe seu 

papel com qualidade. 

Permanente 

 

2 – Qualidade da aula 

expositiva  

3 – Postura e Ética 

4 – Assiduidade e 

Pontualidade 

5 – Elaboração das 

Provas com clareza e 

adequação ao conteúdo 

 

 

 
 

 

Critério Avaliado Resultado Ações recomendadas pela CPA Prazo 

Como você avalia o 

Coordenador do 

seu curso em 

relação à 

1. Disponibilidade no 

atendimento aos alunos 

O número de respostas que ficaram entre 5 

e 4, numa escala de 0 a 5, sempre supera os 

60%. 

Os coordenadores se responsabilizam 

sempre pelo atendimento dos alunos, 

resolvendo os problemas da melhor 
maneira possível no cumprimento de suas 

tarefas e horários preestabelecidos e por 
meio de comunicação online quando se faz 

necessária. A maioria dos coordenadores 

estão as terças-feiras para atendimento dos 

alunos.  
P

er
m

an
en

te
 

2. Assiduidade e 

dinamismo nas formas de 

informação (e-mail, 

requerimentos) 

3. Incentivo às atividades 

como iniciação científica, 

semana de estudos, 

monitoria, entre outras 
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Avaliação Discente sobre outros temas 
 

Critério avaliado Resultado 
Ações recomendadas 

pela CPA 
Prazo 

Você acessa o 

sistema 

UNIMESTRE 

Sempre sem 

dificuldades – 55,48% e 

Sempre com algumas 

dificuldades – 29,89% 

Que o setor de 

Tecnologia Informática 

sempre faça 

manutenção no 

sistema de modo a 

permitir o acesso sem 

problemas. 

Permanente 

Você acessou o 

PPC (Projeto 

Pedagógico do 

Curso) na área do 

UNIMESTRE, 

conhecendo-o 

Conheço bem – 21,13% e 

Conheço Pouco – 

44,01%  

Mais da metade dos 

alunos conhecem o 

PPC, mas a IES deve 

ampliar a divulgação 

entre coordenador e 

alunos ressaltando a 

importância de se 

conhecer o curso o qual 

realiza. 

Permanente 

 
Eixo 4 - Políticas de Gestão 

Avaliação Discente 

Critério avaliado Resultado 
Ações recomendadas 

pela CPA 
Prazo 

O atendimento da 

Secretaria em 

relação à agilidade 

na resolução de 

problemas? 

Excelente – 36,56% e 

Bom – 43,44% 

O indicador de 80% é 

bastante satisfatório, 

porém, a IES 

trabalhará no 

aprimoramento do 

atendimento aos 

alunos buscando 

chegar em índices 

próximos dos 100%.  

Permanente 

O atendimento do 

setor financeiro da 

Instituição para a 

resolução dos 

problemas. 

Excelente – 31,25% e 

Bom – 49,14% 

O setor financeiro 

procura dialogar com 

os alunos quando há 

algum problema 

relacionado a 

mensalidade ou 

financiamento. Ter um 

diálogo aberto é o 

caminho para 

possíveis divergências. 

Devido a este 

compromisso o 

indicador supera 80%. 

Permanente 

 

Eixo 5 - Infraestrutura 
Avaliação Discente 
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Critério avaliado Resultado 
Ações recomendadas 

pela CPA 
Prazo 

A FAAL possui um 

sistema de 

monitoramento e 

seguranças para 

que as pessoas se 

sintam protegidas 

Concordo totalmente – 

25,38% e Concordo – 

48,81% 

Cerca de 75% dos 

alunos já conhecem o 

monitoramento, porém, 

se faz necessário 

ampliar a divulgação a 

fim dos alunos se 

sentirem mais seguros 

dentro do ambiente 

educacional. 

Permanente 

A FAAL realiza 

manutenção e 

conservação das 

instalações físicas 

da Instituição 

Concordo totalmente – 

21,17% e Concordo – 

50,54% 

Mais de 70% dos 

alunos percebe o 

esforço empregado 

para manter a 

conservação das 

instalações. Sugere-se 

envolver docentes e 

corpo administrativos a 

apontar manutenção 

necessária e um 

trabalho intenso da 

equipe que a realiza. 

Permanente 

A FAAL possui 

espaços físicos 

adequados, com 

boa luminosidade, 

cadeiras 

confortáveis, lousa, 

equipamentos de 

som e áudio 

Concordo totalmente – 

22,56% e Concordo – 

57,48% 

O indicador supera 

80%, pois a FAAL 

possui data show em 

todas as salas e caixas 

de som são 

disponibilizadas para o 

andamento da aula. 

Sugere-se que uma 

manutenção nos 

equipamentos ocorra 

para que não 

prejudique o 

andamento das aulas. 

Permanente 

Os laboratórios de 

informática 

possuem 

computadores 

atualizados em 

relação aos 

hardwares e 

softwares 

Concordo totalmente – 

16,63% e Concordo – 

44,92% 

Percebe-se que o 

indicador chega a 

praticamente 62%, 

porém, é necessário 

atender as 

necessidades e 

reforçar aos docentes 

o uso dos recursos 

disponíveis. 

Permanente 

A FAAL conta com 

laboratórios 

específicos (artes, 

xilogravura, moda, 

fotografia, etc) que 

compõem o espaço 

físico da instituição 

Concordo totalmente – 

20,43%, Concordo – 

44,13% e Não sei avaliar 

– 24,78% 

O índice elevado do 

não sei avaliar pode 

estar vinculado a curso 

como Administração, 

Marketing e Recursos 

Humanos não 

possuírem um 

laboratório específico. 

Permanente 
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Recomenda-se um 

tour com os alunos 

para que conheçam as 

instalações presentes 

na IES. 

Com relação a 

Biblioteca, a 

mesma possui um 

espaço adequado, 

luminosidade, 

ventilação e uma 

profissional da 

área para 

atendimento 

Concordo totalmente – 

25,71% e Concordo – 

56,64% 

Os alunos demonstram 

conhecer o ambiente 

educacional presente 

na IES, pois quase 

85% informam que o 

espaço é adequado. 

Sugere-se que a 

biblioteca faça 

intervenções literárias 

e até mesmo algum 

evento que envolva 

mais a comunidade, 

além, de envolver os 

docentes no processo 

de uso da biblioteca.  

Permanente 

A FAAL conta com 

uma parceria para 

administrar o 

serviço de 

fotocópia com 

qualidade e preços 

acessíveis 

Concordo totalmente – 

22,61% e Concordo – 

50,22% 

O serviço foi 

terceirizado pela IES e 

foi muito bem aceito 

pelos alunos, o índice 

de praticamente 73% 

reforça a informação. 

Monitorar 

permanentemente 

A FAAL conta com 

uma parceria para 

administrar o 

serviço de cantina 

com qualidade e 

preços acessíveis 

Concordo totalmente – 

29,69% e Concordo – 

49,56% 

O serviço foi 

terceirizado pela IES e 

foi muito bem aceito 

pelos alunos, com 

praticamente 80% de 

aceitação. 

Monitorar 

permanentemente 

 

AVALIAÇÃO DOCENTE 
 

Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 
Avaliação Docente 

v 

Critério Avaliado Resultado Ações recomendadas pela CPA Prazo 

Você acompanha a 

Autoavaliação 

Institucional (CPA)? 

Acompanho 

sempre – 70% e 

Acompanho 

Pouco – 30% 

Incentivar a participação do 
corpo docente e divulgação da 

avaliação 
Permanente 

 

 

Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 
Avaliação Docente 

Critério avaliado Resultado 
Ações recomendadas 

pela CPA 
Prazo 

Quanto a missão e 

a visão da FAAL, 

Concordo totalmente – 

55% e Concordo – 35% 

Continuar a 

divulgação, pois o 

Permanente 
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você? conhecimento 

aumentou em relação 

aos anos anteriores. 

Você conhece os 

programas de 

apoio oferecidos 

pela Faculdade, 

como PROUNI, 

FIES, Escola da 

Família, Bolsas de 

Prefeitura, 

Convênios, etc? 

Conheço bem – 40%e 

Conheço Pouco – 55%  

Incentivar os docentes a 

conhecer sobre os 

programas para dessa 

forma poder informar os 

alunos que tiverem 

intenção de aderir aos 

programas. 

Permanente 

A FAAL oferece 

acesso às pessoas 

com necessidades 

especiais como 

rampas e elevador 

para o segundo 

andar? 

Concordo totalmente – 

75% e Concordo – 15% 

Em sua maioria, 90% 

dos docentes sabem do 

elevador, porém, vamos 

manter um trabalho de 

conscientização e um 

tour pela FAAL 

mostrando o acesso. 

Permanente 

Você conhece o 

Programa de 

Iniciação Científica 

da FAAL?  

Conheço – 55% e 

Conheço pouco – 45% 

Maior divulgação para os 
professores e alunos 

sobre o PIC-FAAL 

incentivando a 

participação na produção 
científica. 

Permanente 

Você conhece o 

PAP (Programa de 

Atenção 

Psicológica)? 

Conheço bem – 55% e 

Conheço pouco – 40% 

Praticamente a 

totalidade dos docentes, 

95%, conhecem o 

programa. Uma 

profissional 

especializada para lidar 

com problemas 

psicológicos que os 

alunos podem estar 

passando. Uma sala é 

reservada para o 

atendimento. Sugere-se 

uma maior divulgação 

entre os docentes 

Permanente 

Você conhece a 

ouvidoria da 

FAAL? 

Conheço bem – 55% e 

Conheço pouco – 40% 

A instituição precisa 

promover mais a 

divulgação da ouvidoria 

e como acessá-la.  

Permanente 

Você conhece o PDI 
(Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional)? 

Conheço bem – 55% e 

Conheço Pouco – 40% 
Sugere-se que a direção 

incentive os seus 

docentes e conhecer o 

PDI de modo a saber a 

projeções da Instituição 

para o referido período. 

Os coordenadores 

também divulgarão o 

mesmo em reuniões 

pedagógicas. 

Permanente 
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Eixo 3 - Políticas Acadêmicas 
Avaliação Docente 

 
Avaliação Docente sobre outros temas 

 

Critério avaliado Resultado 
Ações recomendadas 

pela CPA 
Prazo 

Você acessa o 

sistema 

UNIMESTRE 

Sempre sem 

dificuldades – 85% e 

Sempre com algumas 

dificuldades – 10% 

Treinar e cobrar a 

utilização por parte dos 

docentes e que o setor 

de Tecnologia 

Informática sempre 

faça manutenção no 

sistema de modo a 

permitir o acesso sem 

problemas. 

Permanente 

Você verifica a 

eficácia das aulas 

teóricas, aplicando-

as como provas, 

desenvolvimento 

de resenhas, 

trabalhos, 

questionário em 

sala 

Uso todas – 60% e Uso 

algumas – 40% 

Sugere-se que os 

professores utilizem os 

métodos avaliativos 

compatíveis com os 

conteúdos com os 

quais estão 

trabalhando de modo a 

propiciar aos alunos 

maneiras adequadas 

de avaliação 

Satisfatório 

As dúvidas sobre 

conteúdos são uma 

constante na vida 

do estudante, você 

as esclarece  

Em aula – 33,33%, Por 

e-mail – 37,78%, 

Facebook – 11,11% e 

Whatsapp – 17,78% 

Há um diálogo entre os 

professores e alunos e 

diversos meios de 

comunicação são 

utilizados 

Satisfatório 

 
 
 

Avaliação Docente sobre a coordenação do curso 
Critério Avaliado Resultado Ações recomendadas pela CPA Prazo 

Como você avalia o 

Coordenador do 

seu curso em 

relação à 

1. Disponibilidade no 

atendimento aos docentes 

A maioria das respostas ficaram entre 5 e 4, 

numa escala de 0 a 5. Nenhum dos 
indicadores apresentou resultado inferior a 

4,4. 

Os coordenadores se responsabilizam 

sempre pelo atendimento aos docentes, 

resolvendo os problemas da melhor 

maneira possível no cumprimento de suas 

tarefas e horários preestabelecidos e por 

meio de comunicação online quando se faz 
necessária. A maioria dos coordenadores 
estão as terças-feiras para atendimento aos 
docentes e os cursos possuem grupos em 

redes sociais para dinamizar o diálogo. 

P
er

m
an

en
te

 

2. Resolução das questões 

encaminhadas 

3. Incentivo às atividades 

como iniciação científica, 

semana de estudos, 

monitoria, entre outras 
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4. Assiduidade e 

dinamismo nas formas de 

informação (e-mail, 

calendários, horários) 

 

 

 
 
 

Eixo 4 – Políticas de Gestão 
Avaliação docente 

  

Critério avaliado Resultado 
Ações recomendadas 

pela CPA 
Prazo 

O atendimento da 

Secretaria em 

relação à agilidade 

na resolução de 

problemas 

acadêmicos? 

Excelente – 70% e Bom 

– 30% 

A secretaria sempre 

dispõe de um canal de 

diálogo com o docente, 

podendo esse ser por 

e-mail, pessoalmente 

ou via coordenador  

Permanente 

O atendimento do 

RH da Instituição 

para a resolução 

dos problemas. 

Excelente – 40% e Bom – 

55% 

O setor RH procura 

dialogar com os 

docentes quando há 

algum problema. Ter 

um diálogo aberto é o 

caminho para 

possíveis divergências. 

Permanente 
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Eixo 5 – Infraestrutura Física 
Avaliação Docente 

 

Critério avaliado Resultado 
Ações 

recomendadas pela 
CPA 

Prazo 

A FAAL possui um 

sistema de 

monitoramento e 

seguranças para 

que as pessoas se 

sintam protegidas 

Concordo totalmente 

– 45% e Concordo – 

30% 

Sugere-se que os 

docentes sejam 

informados sobre o 

sistema de 

monitoramento a fim 

de se sentirem mais 

seguros dentro do 

ambiente 

educacional  

Permanente 

A FAAL realiza 

manutenção e 

conservação das 

instalações físicas 

da Instituição 

Concordo totalmente – 

45% e Concordo – 50% 

Sugere-se que as 

manutenções sejam 

realizadas 

periodicamente a fim 

de manter os 

equipamentos em 

perfeitas condições 

de uso. 

Permanente 

A FAAL possui 

espaços físicos 

adequados, com 

boa luminosidade, 

cadeiras 

confortáveis, 

lousa, 

equipamentos de 

som e áudio 

Concordo totalmente – 

45% e Concordo – 45%  

A FAAL possui data 

show em todas as 

salas e caixas de 

som são 

disponibilizadas para 

o andamento da 

aula. Sugere-se que 

uma manutenção 

nos equipamentos 

ocorra para que não 

prejudique o 

andamento das 

aulas 

Permanente 

Os laboratórios de 

informática 

possuem 

computadores 

atualizados em 

relação aos 

hardwares e 

softwares 

Concordo totalmente – 

23,81%, Concordo 

38,1%, 14,29% não se 

aplica e 9,52% não sei 

Constata-se que 

23,81% nos 

professores não 

utilizam o 

laboratório, portanto, 

faz-se necessário 

estimular o uso por 

parte dos docentes 

e, também, sugere-

se que sempre que 

possível, atualizar os 

softwares e 

hardwares dos 

laboratórios. 

Permanente 

A FAAL conta com Concordo totalmente – O índice elevado do Permanente 
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laboratórios 

específicos (artes, 

xilogravura, moda, 

fotografia, etc) 

que compõem o 

espaço físico da 

instituição 

45% e 25% Concordo e 

Não sei avaliar (15%) 

não sei avaliar pode 

estar vinculado a 

curso como 

Administração, 

Marketing e 

Recursos Humanos 

não possuírem um 

laboratório 

específico. 

Recomenda-se um 

tour com os 

docentes para que 

conheçam as 

instalações 

presentes na 

Instituição. 

Com relação a 

Biblioteca, a 

mesma possui um 

espaço adequado, 

luminosidade, 

ventilação e uma 

profissional da 

área para 

atendimento 

Concordo totalmente – 

45% e Concordo – 50% 

Os docentes 

demonstram 

conhecer o ambiente 

educacional 

presente na 

Instituição. Sugere-

se que a biblioteca 

faça intervenções 

literárias e até 

mesmo algum 

evento que envolva 

mais a comunidade.  

Permanente 

A FAAL conta com 

uma parceria para 

administrar o 

serviço de 

fotocópia com 

qualidade e 

preços acessíveis 

Concordo totalmente – 

40% e Concordo – 40% 

O serviço foi 

terceirizado pela 

Instituição e foi muito 

bem aceito pelos 

docentes. 

Feito 

A FAAL conta com 

uma parceria para 

administrar o 

serviço de cantina 

com qualidade e 

preços acessíveis 

Concordo totalmente – 

35% e Concordo – 35% 

O serviço foi 

terceirizado pela 

Instituição e foi muito 

bem aceito pelos 

docentes. 

Feito 

8. Considerações finais 

A Comissão Própria de Avaliação - CPA, por meio da Avaliação Institucional, tem por 

finalidade realizar um diagnóstico institucional, de modo a delimitar os aspectos globais da 

Instituição. Permite identificar as necessidades de adaptações para o ajustamento das 
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políticas de ações dentro de um processo permanente de melhoria dos resultados, em prol da 

satisfação da comunidade acadêmica como também da sociedade como um todo. 

O objetivo principal da CPA é estabelecer um canal direto de comunicação entre a 

comunidade (alunos, professores, pessoal técnico-administrativo e sociedade civil) e a 

instituição (em suas dimensões política, acadêmica e administrativa), visando a excelência na 

prestação dos serviços pela FAAL, em compromisso com o desenvolvimento do indivíduo e 

da sociedade 

Desde 2010 a FAAL usa um aplicativo vinculado ao site do sistema de gerenciamento 

Unimestre e vem constantemente aprimorando o processo de avaliação, procurando sempre 

torná- lo mais eficiente e mais representativo da percepção geral da realidade. Procura-se, 

nas questões formuladas, que o pesquisado possa se manifestar livremente e tenha as opções 

que reflitam a realidade. 

Ano a ano o resultado da maioria dos quesitos vem melhorando de índice o que 

demonstra quão importante é para a instituição ter esses dados e poder agir no sentido de 

buscar sempre melhorar e ir ao encontro dos interesses de toda a comunidade. 

Vale lembrar que o mais importante de todo processo da CPA são as realizações das 

ações recomendadas, resultante da análise e compilação dos dados. De nada adianta termos 

todas as informações se não buscarmos constantemente a melhoria através da captação dos 

sentimentos dos agentes envolvidos na pesquisa. A CPA, antes de ser uma obrigação, é uma 

ferramenta importantíssima na condução da instituição ao cumprimento de todas as suas 

metas. 

Uma preocupação constante da CPA é a confiabilidade do sistema para que os 

pesquisados possam responder livre e democraticamente, sem possibilidade de identificação, 

para que a manifestação possa ser verdadeira, e a ampla divulgação dos resultados para que 

todos tenham a percepção de que são agentes da mudança. 

Após a aplicação da Avaliação Institucional, é feita a leitura dos dados referentes aos 

resultados obtidos. Os dados são trabalhados estatisticamente e matematicamente, sendo 

tabulados e publicados para o conhecimento dos alunos, docentes, discentes e corpo técnico-

administrativo. 

Este trabalho e o conhecimento por ele gerado propiciam a FAAL - Faculdade de 

Administração e Artes de Limeira revisar a sua atuação e buscar continuamente a melhoria 

das condições institucionais, possibilitando estabelecer políticas específicas para atuar nas 

fragilidades encontradas. 
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9. ANEXOS 

Questionário aplicado ao corpo discente 

Eixo 1  

- Você sabe o que é a Autoavaliação Institucional (CPA)? (S/N) 

- Você acompanha os resultados e devolutivas da Autoavaliação (CPA) da 

Instituição?(S/N) 

- Como você avalia a divulgação da Autoavaliação Institucional (CPA) pela Instituição? 

- Como você avalia a sua participação na Autoavaliação Institucional (CPA) pela 

Instituição? 

 

Eixo 2 

- Quanto à Missão e Visão. 

- Você conhece os programas de apoio oferecidos pela Faculdade, como PROUNI, 

FIES, Bolsas de Prefeitura, Convênios, etc? 

- A FAAL oferece acesso às pessoas com necessidades especiais com rampas e 

elevador para o segundo andar? 

- Você conhece o Programa de Atenção Psicológica - PAP? 

- Quanto à ouvidoria? 

- A FAAL, através de seu site, oferece cursos de curta duração (Extensão) e de Pós-

graduação. Você tem conhecimento desta informação? 

- Você acompanha o mural de NOTÍCIAS do site da FAAL com a divulgação das 

atividades para o público externo? 

- Você conhece o Programa de Iniciação Científica (PIC-FAAL), que, além de 

possibilitar a publicação de artigos, tem um programa de bolsa para o aluno pesquisa e para 

o professor orientador? 

- Você acompanha as vagas de estágio colocadas nos murais nos corredores e 

enviadas por e-mail pela instituição? 

 

Eixo 3 

- Para viabilizar o acesso de alunos e professores a planos de ensino, postagem de 

notas e faltas, reserva de materiais, consulta ao acervo da biblioteca, além de possibilitar aulas 

semipresenciais, a FAAL utiliza o sistema do UNIMESTRE? 

- Sendo o Projeto Pedagógico do seu curso (PPC) o documento que regulariza o perfil 

do curso, com as atividades pretendidas em cada disciplina, entre outras informações, ao 
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entrar no curso você acessou este documento no UNIMESTRE passando a conhecê-lo: 

- Como você avalia o COORDENADOR do seu curso em relação à disponibilidade nos 

horários de atendimento. 

- Como você avalia o COORDENADOR do seu curso em relação à assiduidade e 

Dinamismo nas formas de informação (e-mail, calendários, horários). 

- Como você avalia o COORDENADOR do seu curso em relação à disponibilidade nos 

horários de atendimento resolução das questões encaminhadas. 

- Como você avalia o COORDENADOR do seu curso em relação ao incentivo às 

atividades como iniciação científica - PIC FAAL, semana de estudos, monitoria, entre outras. 

 

Eixo 4 

- O atendimento da Secretaria em relação à agilidade na resolução de problemas 

acadêmicos encaminhados (histórico escolar, notas e frequências, planos de estudos, 

matrículas, rematrículas), ao atendimento das secretárias, ao horário de atendimento e a 

eficiência. 

- O atendimento do Financeiro em relação a agilidade na resolução de problemas 

financeiros encaminhados (boletos, negociações, bolsas e financiamentos), atendimento e 

horário de atendimento, você avalia como. 

 

Eixo 5  

- A FAAL conta com câmeras de monitoramento e seguranças para que todos possam 

se sentir protegidos na instituição. 

- A FAAL realiza regularmente a manutenção e conservação das instalações físicas 

da Instituição. 

- As salas de aula possuem um espaço físico adequado, com boa luminosidade, 

ventilação, cadeiras confortáveis, lousa, equipamentos de som e imagem (microfone, caixa de 

som, projetor multimídia), etc. 

- Os laboratórios de informática possuem um espaço físico adequado, com boa 

luminosidade, ventilação, cadeiras confortáveis, lousa, equipamentos de som e imagem 

(microfone, caixa de som, projetor multimídia), etc. 

- Os laboratórios de informática possuem computadores atualizados em relação aos 

hardwares e softwares, além do acesso à internet. 

- A FAAL conta com técnicos de informática para realizar a solução de problemas que 

são resolvidos. 

- A FAAL conta com laboratórios específicos (artes (pintura, xilogravura), moda, 

http://www.faal.com.br/


 

 

Av, Eng. Antônio Eugênio Lucatto, 2515 Vila Camargo CEP 13480-000 Limeira 

- SP 

Tels.: 0800 77 000 47 /19 3444 32 40 www.faal.com.br 

 

fotografia, oficina multidisciplinar) que atendem as normas de segurança e dispõem de espaço 

físico adequado e limpo, com boa luminosidade, ventilação, acústica, cadeiras confortáveis, 

lousa, equipamentos de som e imagem (microfone, caixa de som, projetor multimídia), etc. 

- FAAL conta com uma biblioteca com espaço físico adequado, silencioso e limpo, com 

boa luminosidade, ventilação, acústica, cadeiras confortáveis, computadores para consulta, 

etc., além de contar com profissionais qualificadas que mantém um ótimo atendimento de 

segunda à sexta das 14h às 22:30h. 

- A biblioteca da FAAL conta com uma grande quantidade de títulos e exemplares, em 

boas condições de conservação, com um sistema informatizado eficiente para controlar os 

empréstimos, atendendo a todos com excelência. 

- A FAAL conta com uma parceria para administrar a Cantina a fim de manter um 

espaço limpo com produtos variados de qualidade e preços adequados. 

- A FAAL conta com uma parceria para administrar o serviço de fotocópias com 

qualidade e preços adequados. 

 

Questionário aplicado ao corpo docente 

Eixo 1  

- Sobre a CPA, você? 

 

Eixo 2 

- Sobre a MISSÃO e VISÃO da Instituição. 

- Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade que se 

encontra disponível na sua área no UNIMESTRE? 

- Você conhece os programas de apoio oferecidos pela Faculdade, como PROUNI, 

FIES, Bolsas de Prefeitura, Convênios, etc? 

- A FAAL oferece acesso às pessoas com necessidades especiais com rampas e 

elevador para o segundo andar. 

- Você conhece o Programa de Atenção Psicológica - PAP? 

- A FAAL conta com um serviço de ouvidoria, que é um canal que recebe demandas, 

reclamações, sugestões, consultas, denúncias ou elogios provenientes da comunidade interna 

e externa da instituição. Você conhece essa informação? 

- A FAAL, através de seu site, oferece cursos de curta duração (Extensão) e de Pós-

graduação. Você tem conhecimento desta informação? 

- Você acompanha o mural de NOTÍCIAS do site da FAAL com a divulgação das 

atividades para o público externo?  

http://www.faal.com.br/
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- Você conhece o Programa de Iniciação Científica (PIC-FAAL), que, além de 

possibilitar a publicação de artigos, tem um programa de bolsa para o aluno pesquisador e 

para o professor orientador? 

 

Eixo 3 

- Para viabilizar o acesso de alunos e professores a planos de ensino, postagem de 

notas e faltas, reserva de materiais, consulta ao acervo da biblioteca, além de possibilitar aulas 

semipresenciais, a FAAL utiliza o sistema do UNIMESTRE que você: 

- Como você avalia o COORDENADOR do Curso em relação à disponibilidade nos 

horários de atendimento? 

- Como você avalia o COORDENADOR do Curso em relação à resolução das questões 

encaminhadas? 

- Como você avalia o COORDENADOR do Curso em relação à assiduidade e 

Dinamismo nas formas de informação (e-mail, calendários, horários). 

- Como você avalia o COORDENADOR do Curso em relação à incentivo às atividades 

como iniciação científica - PIC FAAL, semana de estudos, monitoria, entre outras. 

- Você apresenta o PLANO DE ENSINO aos alunos e recolhe assinaturas neste 

documento para oficializar seu conhecimento. 

- Você cumpre rigorosamente o plano de ensino proposto? 

- Sobre o conteúdo teórico, você: 

- Para as aulas expositivas manterem um excelente padrão de qualidade, você sempre 

se atualiza utilizando recursos como lousa, data show, vídeos, trabalhos impressos, material 

de apoio no UNIMESTRE, cases, por exemplo. 

- Você verifica a eficácia das aulas teóricas, aplicando-as na prática como provas, 

desenvolvimento de resenhas, questionários online, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, 

atividades em sala de aula, por exemplo. 

- Você sabendo que mantém uma excelente postura ética, você permite que os alunos 

gravem ou fotografem as aulas e discutam diretamente com você sobre as possíveis 

divergências. 

- Sabendo que as dúvidas são uma constante na vida dos alunos, você as esclarece: 

- Você cumpre seus horários com Assiduidade e Pontualidade 

- Nas provas você verifica a clareza e adequação ao conteúdo ministrado através das 

médias das notas obtidas pela turma, que sempre ficam entre: 

 

Eixo 4 
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- O atendimento da Secretaria em relação à agilidade na resolução de problemas 

acadêmicos encaminhados, atendimento das secretárias, horário de atendimento e a 

eficiência, você avalia como:  

- Avalie o atendimento do RH em relação à agilidade na resolução de problemas 

encaminhados, ao atendimento, ao horário de atendimento: 

 

Eixo 5  

- A FAAL conta com câmeras de monitoramento e seguranças para que todos possam 

se sentir protegidos na instituição. 

- A FAAL realiza regularmente a manutenção e conservação das instalações físicas 

da Instituição. 

- As salas de aula possuem um espaço físico adequado, com boa luminosidade, 

ventilação, cadeiras confortáveis, lousa, equipamentos de som e imagem (microfone, caixa de 

som, projetor multimídia), etc. 

- Os laboratórios de informática possuem um espaço físico adequado, com boa 

luminosidade, ventilação, cadeiras confortáveis, lousa, equipamentos de som e imagem 

(microfone, caixa de som, projetor multimídia), etc. 

- Os laboratórios de informática possuem computadores atualizados em relação aos 

hardwares e softwares, além do acesso à internet. 

- A FAAL conta com técnicos de informática para realizar a solução de problemas que 

são resolvidos. 

- A FAAL conta com laboratórios específicos (artes (pintura, xilogravura), moda, 

fotografia, oficina multidisciplinar) que atendem as normas de segurança e dispõem de espaço 

físico adequado e limpo, com boa luminosidade, ventilação, acústica, cadeiras confortáveis, 

lousa, equipamentos de som e imagem (microfone, caixa de som, projetor multimídia), etc. 

- FAAL conta com uma biblioteca com espaço físico adequado, silencioso e limpo, com 

boa luminosidade, ventilação, acústica, cadeiras confortáveis, computadores para consulta, 

etc., além de contar com profissionais qualificadas que mantém um ótimo atendimento de 

segunda à sexta das 14h às 22:30h. 

- A biblioteca da FAAL conta com uma grande quantidade de títulos e exemplares, em 

boas condições de conservação, com um sistema informatizado eficiente para controlar os 

empréstimos, atendendo a todos com excelência. 

- A FAAL conta com uma parceria para administrar a Cantina a fim de manter um 

espaço limpo com produtos variados de qualidade e preços adequados. 

- A FAAL conta com uma parceria para administrar o serviço de fotocópias com 
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qualidade e preços adequados. 
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