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1 INTRODUÇÃO

1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO

Nome: Centro Universitário FAI (Código 1773)
Caracterização da IES: Instituição privada com fins lucrativos
Endereço: Rua Carlos Kummer, número 100, Bairro Universitário, Itapiranga/SC
A SEI – Sociedade Educacional de Itapiranga, foi constituída em 17 de
junho de 2000, sendo seus atos constitutivos registrados no Cartório de Títulos
e Documentos de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, sob o nº. 344, em 20 de
junho de 2000, registrada na Junta Comercial de Santa Catarina, inscrita no
CNPJ n. 03.882.782/000128. A partir daquela data desenvolveram-se os
trabalhos de concepção e da elaboração dos projetos institucionais e político
pedagógicos dos cursos, que seriam oferecidos.
O recredenciamento da IES foi publicado na Portaria Nº 1.368 de 30 de
setembro de 2011. Atendendo às condições necessárias previstas na Resolução
Nº 1, de 20 de janeiro de 2010, e pautando pelo crescimento e fortalecimento da
região extremo oeste catarinense e noroeste gaúcho (atuais abrangências da
FAI), a instituição solicitou o credenciamento de Centro Universitário em 22 de
dezembro de 2014. Dessa forma, seguindo a tramitação do processo, realizaram
o preenchimento do formulário até o dia 16 de abri de 2015, e receberam a
Comissão da Visita inloco entre os dias 08 à 10 de agosto de 2016, obtendo
Conceito 4.
O relatório do INEP não foi impugnado pela SERES (Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior), tendo parecer favorável ao
credenciamento do Centro Universitário FAI. Em 12 de dezembro de 2016, o
processo tramitou para o Conselho Nacional da Educação e em junho de 2017
foi aprovado por unanimidade.
E no dia 26 de julho de 2017, foi publicada a portaria no Diário Oficial da
União, o credenciando a FAI por transformação de Faculdade para Centro
Universitário FAI.
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Diante disso, houve consenso do Conselho Superior da IES, da
implantação gradativa do Centro Universitário, adotando uma condição
transitória em 2017/2 e a devida implantação a partir do início do ano de 2018.
Atualmente, a IES possui 12 (doze) cursos de graduação autorizados e 9
(nove) reconhecidos pelo MEC, todos com conceitos muito bons. A seguir listamse as Portarias de Autorização, de Reconhecimento ou de Renovação de
Reconhecimento dos cursos oferecidos em 2016:

Tabela 1: Cursos de graduação oferecidos
Curso
Administração

Ato de Autorização

Reconhecimento/Renovação

de
Renovação
de
Portaria Nº. 1578 de Portaria
Reconhecimento
Nº
1.345,
de
15
de
19 de julho, de 2001.
dezembro de 2017.

Agronomia

Portaria Nº. 2.411 de Portaria
de
Renovação
de
11 de agosto de 2004. Reconhecimento Nº 820, de 30 de
dezembro de 2014.

Arquitetura e
Urbanismo

Portaria Nº 119, de 15
de março de 2013.

Ciências Contábeis

de
Renovação
de
Portaria N° 2719 de 12 Portaria
Reconhecimento
Nº
268,
de
03
de
abril
de dezembro de 2001

---

de 2017.

Direito

de
Renovação
de
Portaria Nº 1.314 de Portaria
Reconhecimento Nº 268, de 03 de abril
17 de julho de 2006.
de 2017.

Engenharia Civil

Portaria Nº 372 de 30 Portaria Reconhecimento Nº 766, de
21 de julho de 2017.
de agosto de 2011.

Engenharia de
Produção

Portaria Nº 540 de 23
de outubro de 2013.

Gestão da Tecnologia
da Informação

Portaria Nº 136 de 14 Portaria de Reconhecimento Nº
de setembro de 2010. 426 de 28 de julho de 2014.

Matemática

Portaria Nº. 2.412 de Portaria Reconhecimento Nº 706
11 de agosto de 2004. de 10 de novembro de 2016.

(Curso em extinção)

---

Medicina Veterinária

Portaria Nº 910 de 13 Portaria
de
Renovação
de
de novembro de 2006. Reconhecimento Nº 820, de 30 de
dezembro de 2014.

Pedagogia

Portaria Nº 943 de 22 Portaria
Renovação
de
de novembro de 2006. Reconhecimento Nº 1093 de 24 de
dezembro de 2015.
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Tecnologia em
Alimentos

Portaria Nº 301 de 10 Portaria de Reconhecimento Nº 82
de dezembro de 2009. de 28 de fevereiro de 2013.

(Curso em extinção)
Fonte: Dados da instituição

1.2 COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)

A atual Comissão Própria de Avaliação (CPA) foi nomeada pela Portaria
Nº 26/2017, sendo composta no ano de 2017 pelos seguintes membros:

Representantes do Corpo Docente
Deise Josene Stein (coordenadora)
Maria Preis Welter

Representantes do Corpo Discente
Carlise Welter Werlang
Kelin de Cezaro Vogt

Representante do Corpo Técnico-Administrativo
Astor José Muller
Fernanda Michels Müller

Representantes da Sociedade Civil
Katia Mara Ertel Engel
Mauro Luís Franzen

1.3 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AUTOAVALIAÇÃO

A Lei 10.861/2004 instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES), cuja finalidade principal é a melhoria da qualidade da
educação superior e a expansão da sua oferta. Entre os seus mecanismos está
a

autoavaliação

institucional,

que,

em

harmonia

com

o

Plano

de

Desenvolvimento Institucional (PDI), deve ser vista como um processo de
autoconhecimento conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA),
conquanto envolva toda a comunidade acadêmica e também a comunidade
9

externa.

Seu

objetivo

primeiro

é

analisar

as atividades acadêmicas

desenvolvidas, de modo a funcionar como indutivo da promoção da qualidade
da instituição.
O desenvolvimento das atividades acadêmicas de avaliação e
acompanhamento institucional é realizado permanentemente. É um processo
incorporado às práticas diárias, fazendo parte da rotina da IES de maneira
sistemática. Esta prática vem sendo realizada, desde a sua instituição, e passa
por constantes aprimoramentos. O presente relatório, expressa o processo de
autoavaliação institucional, que compreende o período de 2015 a 2017, tendo
em vista o disposto Nota Técnica INEP/DAES/CONAES n.º 065, de 9 de outubro
de 2014, e o novo Instrumento de Avaliação Institucional Externa.
É nesse cenário que a Comissão nomeada pela Portaria Interna Nº
26/2017 assume o desafio de manter vivo o debate sobre o ser e o devir da IES,
por meio da realização de ações avaliativas no âmbito das 10 (dez) dimensões
do SINAES. Cumpre esclarecer não ser função da CPA fazer a avaliação, mas
de forma articulada com os diferentes segmentos institucionais propor
estratégias e ações de avaliação, bem como a sistematização dos processos por
ela coordenados.
O presente Relatório de Autoavaliação Institucional referente ao período
de 2015 a 2017, demonstra as concepções, políticas, ações decorrentes e
resultados do processo avaliativo desenvolvido nos diversos espaços
institucionais, tendo como pressuposto a participação dos diferentes atores que
integram a instituição. Visa-se, com este, aliar cada vez mais avaliação e
planejamento, para assegurar o aprimoramento da gestão no processo de
implantação do Centro Universitário FAI. Destaca-se que esta transição da
organização acadêmica iniciou de forma gradativa em 26 de julho de 2017, e
será implantada oficialmente, a partir do início do próximo ano letivo.
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2 METODOLOGIA

Compete a CPA realizar o acompanhamento, a estruturação e a condução
dos

processos

de

autoavaliação.

Para

tanto,

vale-se

de

diferentes

procedimentos metodológicos, tudo em conformidade com a proposta do
SINAES, observando as seguintes etapas:
a) Preparação: envolve, principalmente, a sensibilização da comunidade
acadêmica, a elaboração do projeto de autoavaliação, a definição dos
indicadores e questionamentos a serem realizados e a elaboração dos
instrumentos de avaliação;
b) Desenvolvimento: abrange a realização de ações, bem como a coleta
de dados e informações, com as respectivas análises;
c) Consolidação: compreende a realização do diagnóstico institucional,
por meio da elaboração do relatório e divulgação dos resultados à comunidade
acadêmica e à Direção/Reitoria, e também a realização de um balanço crítico da
situação da IES.
É digno de nota que o Relatório de Autoavaliação Institucional 2015-2017,
de natureza parcial, considera os seguintes indicadores e fontes, conforme
Tabela 02:

Tabela 2: Fontes de pesquisa
Eixo

Dimensão

Caracterização

Fontes
Documental, com auxílio
dos órgãos diretivos e

1 (Planejamento e
Avaliação

8

Institucional)

Planejamento e

coordenações de curso

Avaliação

Análise dos dados
relativos à consulta com a
comunidade acadêmica
Documental, com a ajuda

2
(Desenvolvimento
Institucional)

1

Missão e Plano de

dos órgãos diretivos

Desenvolvimento

Análise dos dados

Institucional

relativos à consulta com a
comunidade acadêmica

11

Documental, com a ajuda
dos órgãos diretivos
3

Responsabilidade
Social da Instituição

Análise dos dados
relativos à consulta com a
comunidade acadêmica
Documental, com a ajuda
dos órgãos diretivos

2

Políticas para o Ensino
de graduação

Análise dos dados
relativos à consulta com a
comunidade acadêmica

3 (Políticas
Acadêmicas)

4

Comunicação com a
sociedade

Análise dos dados
relativos à consulta com a
comunidade acadêmica
Documental, com a ajuda

9

Política de

dos órgãos diretivos

atendimento aos

Análise dos dados

discentes

relativos à consulta com a
comunidade acadêmica
Documental e análise de

5

Políticas de Pessoal

dados relativos à consulta
com a comunidade
acadêmica
Documental e análise dos

4 (Políticas de Gestão)

6

Organização e Gestão

dados relativos à consulta

da IES

com a comunidade
acadêmica

10

5 (Infraestrutura
Física)

Sustentabilidade
Financeira

Documental, envolvendo
os órgãos diretivos e o
Setor Financeiro
Análise dos dados

7

Infraestrutura Física

relativos a consulta com a
comunidade acadêmica
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Os eixos avaliativos com suas respectivas dimensões foram distribuídos
para avaliação da seguinte forma:
2015
Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional
Dimensão 3 – Responsabilidade Social da IES
Eixo 3 – Políticas Acadêmicas
Dimensão 4 – Comunicação com a Comunidade
Eixo 5 – Infraestrutura
Dimensão 7 – Infraestrutura física

2016
Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação
Eixo 3 – Políticas Acadêmicas
Dimensão 2 – Políticas para o Ensino de Graduação e Pós-graduação
Eixo 4 – Políticas de Gestão
Dimensão 5 – Políticas de Pessoal
Dimensão 6 – Organização e Gestão da Instituição
Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira

2017
Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1 – Missão e PDI
Eixo 3 – Políticas Acadêmicas
Dimensão 2 – Políticas para o Ensino de Graduação e Pós-graduação, a Pesquisa e
a Extensão
Dimensão 9 – Políticas de Atendimento aos Discentes

Durante a coleta de dados e informações, foram aplicados questionários
aos diferentes segmentos da comunidade acadêmica. Os questionários dirigidos
à comunidade acadêmica foram respondidos de maneira online, por meio do
sistema utilizado pela IES. Em ambos os semestres letivos, os questionários
foram disponibilizados pelo período de 3 (três) semanas.
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Nos instrumentos (questionários) utilizados no processo avaliativo
empregou-se a escala Likert de 1 a 5, representando os valores em ordem
crescente, sendo, portanto, o “5” a nota máxima. Adotou-se nas perguntas o
processo de escala numérica com algumas questões subjetivas, pois se acredita
que estas fornecem um parâmetro real do que está sendo avaliado. Também se
utilizou a opção: “Não sei/Não tenho condições de opinar/Não se aplica”, quando
o item avaliado não contemplava a área de atuação ou de desenvolvimento dos
sujeitos da comunidade acadêmica.
Nesse contexto, os seguintes índices de participação foram obtidos:

Tabela 3: Índices de participação nas Avaliação Institucionais de 2015 a
2017
Participação
Ano/Semestre

Corpo Discente

Corpo Docente

Corpo Técnico/
Administrativo

2015/1

50,46%

77,69%

60,00%

2015/2

90,65%

81,20%

69,01%

2016/1

93,21%

96,36%

82,89%

2016/2

92,29%

95,45%

77,50%

2017/1

94,02%

94,23%

83,58%

2017/2

93,02%

90,57%

64,86%

Com os dados e informações coletados, elaborou-se o presente relatório.
Ainda, como forma de completar o processo avaliativo, os resultados foram
socializados com a comunidade acadêmica e, por fim, a CPA realizou o balanço
crítico, apontando as potencialidade e fragilidades da IES, discutindo-as com os
órgãos diretivos, que, por sua vez, realizaram os encaminhamentos necessários
para buscar a orientação e reorientação das práticas acadêmicas e
administrativas desenvolvidas na instituição.
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3 DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
3.1 EIXO I: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
3.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
A presente dimensão abrange, entre outros aspectos, a adequação e
efetividade do planejamento geral da IES e sua relação com o PPI e com os
PPC’s, bem como o procedimento de avaliação e acompanhamento do
planejamento institucional, especialmente das atividades educativas.
Constata-se que os PPC’s são coerentes com o planejamento
institucional. Nesse contexto, as atividades da instituição são planejadas por
meio de reuniões dos órgãos da Administração Superior: CONSUNI e
CONSEPE, e dos órgãos da Administração Básica: Colegiado e NDE, tendo
como referência os resultados da avaliação institucional.
O PDI da Faculdade entrou em vigor em 2013, e contempla um Plano de
Ação que estabelece as metas e ações anuais no período, e a partir de 2016,
com o protocolo o PDI do Centro Universitário FAI, entra em vigor o novo Plano
de Ação do PDI com vigência de 2016 a 2020, o qual também contempla o
desenvolvimento da IES. Neste contexto, os Planos de Ação dos anos de 2015
a 2017 estão sujeitos a correções e alterações, sobretudo em face dos
diagnósticos produzidos pela autoavaliação institucional.
A autoavaliação dos cursos ocorre de forma contínua. Os resultados
obtidos são discutidos em reuniões periódicas com os Colegiados de curso e
com a Direção/Reitoria da IES. As avaliações realizadas semestralmente visam
a analisar a construção do processo de ensino aprendizagem na IES, sempre
em busca do seu aprimoramento. Servem de dados para esse processo: (I) as
informações oriundas dos Relatórios de Autoavaliação Institucional; (II) ENADE;
(III) atas das reuniões dos Núcleos Docentes Estruturantes e dos Colegiados de
Curso; (IV) as avaliações externas; e (V) o Plano de Desenvolvimento
Institucional.
A autoavaliação conduzida pela CPA envolve questões sobre as
atividades desenvolvidas com a comunidade acadêmica no âmbito das 10 (dez)
dimensões

do

SINAES.

Os

resultados

obtidos

são

repassados

à

Direção/Reitoria, aos Coordenadores de Curso e aos responsáveis pelos
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setores/núcleos da IES, para conhecimento e subsídio na tomada de decisões.
As informações servem de base para orientação e reorientação das práticas
pedagógicas e administrativas desenvolvidas.
Nas reuniões de Colegiado de Curso, as informações coletadas na
autoavaliação são brevemente socializadas ao grupo e, posteriormente, cada
Coordenador entrega e conversa individualmente com o professor, ouvindo-o e
apontando os principais pontos destacados na avaliação, discutindo os
procedimentos e metodologias em prol da melhoria do curso.
Aos docentes que apresentam dificuldades propõe-se alternativas e
sugestões para o aprimoramento das atividades realizadas via Centro de
aperfeiçoamento Docente – CAD ou Núcleo de Acessibilidade e Apoio
Psicopedagógico – NAAP. Com relação às turmas e aos acadêmicos, postura
semelhante é adotada, uma vez que, ao apresentarem dificuldades de
aprendizado

ou

de

relacionamento

interpessoal,

são

chamados

pela

Coordenação do Curso, com o objetivo de esclarecer e mediar a situação
problema que o estudante vem enfrentando, e, caso haja necessidade, estes são
encaminhados para o acompanhamento psicopedagógico (ofertado pelo NAAP).
No tocante à avaliação dos demais itens, após a análise dos resultados,
a CPA socializa-os com os respectivos setores/núcleos, destacando os pontos
fortes e sugerindo melhorias para que a IES atenda aos anseios e sugestões da
comunidade acadêmica.
Os resultados do ENADE também são fundamentais, pois permitem
verificar e refletir sobre o processo ensino aprendizagem dos cursos. Essas
informações servem de subsídio para reuniões do NDE e Colegiado,
proporcionando uma reflexão, orientação e reorientação das práticas
pedagógicas, embasadas no planejamento das atividades e com vistas a atender
aos objetivos propostos pelo curso.
Além do ENADE, são analisados os resultados do Conceito Preliminar de
Curso (CPC), que é um indicador prévio da situação dos cursos de graduação
no país. Os conceitos são discutidos e levados em consideração nas ações que
a IES irá desenvolver de forma geral e específica para cada curso. Em relação
ao ENADE e ao CPC, os resultados da IES, ao longo de sua história, são
positivos, pois todos os cursos avaliados (no período 2017 a 2017) apresentam
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resultados muito próximos ou que superam a média nacional, como pode ser
observado nas Figuras que seguem:

Figura 1: Conceitos do CPC e ENADE do curso de Administração

Fonte: e-MEC,2018.

Figura 2: Conceitos do CPC e ENADE do curso de Agronomia

Fonte: e-MEC,2018.

Figura 3: Conceitos do CPC e ENADE do curso de Ciências Contábeis

Fonte: e-MEC,2018.

Figura 4: Conceitos do CPC e ENADE do curso de Direito

Fonte: e-MEC,2018.

Figura 5: Conceitos do CPC e ENADE do curso de Medicina Veterinária

Fonte: e-MEC,2018.

Além disso, as avaliações inloco realizadas pelo MEC no período 20152017, também apresentaram conceitos “muito bons”, conforma dados
disponíveis na Tabela 04.
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Tabela 4: Avaliações Externas realizadas pelo MEC
Conceito

Data da visita in
loco

Renovação de
Reconhecimento
Recredenciamento

4

23 a 25/02/2015

4

07 a 11/08/2016

Engenharia Civil

Reconhecimento

4

01 a 04/03/2017

Administração

Renovação de
Reconhecimento

4

13 a 16/08/2017

Curso
Matemática
Credenciamento do
Centro Universitário

Ato autorizativo

Fonte: Dados da IES

Acrescenta-se a isso, o conhecimento que a comunidade acadêmica
possui dos processos avaliativos, conforme tabela que segue:
Tabela 5: Seu grau de conhecimento e percepção sobre a avaliação
institucional da IES
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional (2016/1)
Corpo Docente
Corpo Discente
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,67%
0,95%
1,54%
16,19%
23,61%
62,86%
53,29%
20,00%
20,88%

Fonte: Avaliação Institucional 2016/1

Tabela 6: Conversão dos resultados das avaliações institucionais em
ações visando à melhoria da IES
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional (2016/1)
Corpo Docente
Corpo Discente
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,46%
2,88%
5,00%
18,27%
24,32%
58,65%
49,01%
20,19%
20,21%

Fonte: Avaliação Institucional 2016/1
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É digno de registro que o processo de autoavaliação conta com
expressiva participação da comunidade acadêmica, tendo em vista que
significativo percentual de todos os segmentos responde aos questionários
aplicados, assim como atende aos chamados da CPA para as reuniões de
exposição dos trabalhos.
É oportuno mencionar que a IES realiza a autoavaliação desde o início de
suas atividades em 2001, ampliando este processo a partir da implantação do
SINAES, em 2004. Conquanto se perceba a necessidade de uma maior
divulgação dos resultados e das ações deles decorrentes. Cabe destacar o
envolvimento dos integrantes da CPA na condução dos processos de
autoavaliação, assim como o respaldo da Direção/Reitoria da IES em propiciar
as condições necessárias para a sua efetivação e a permanente abertura para o
diálogo e correções/mudanças dos rumos institucionais.
Salienta-se, ainda, que com a transformação da organização acadêmica,
a prática da avaliação institucional continuará sendo executada de forma a
assegurar o cumprimento da legislação. Para além disso, porém, esta prática
tem-se consolidado como um elemento importantíssimo para a gestão
acadêmica e administrativa, com tendências a assumir um papel cada vez mais
destacado diante deste novo cenário institucional.

3.2 EIXO II: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

3.2.1 Dimensão 1: Missão e PDI

O PDI caracteriza-se por ser um dos documentos mais importantes da
IES, considerando seu aspecto globalizante e unificador das ações
desenvolvidas. Nele a instituição explicita os seus compromissos, objetivos,
finalidades, enfim, as linhas básicas das ações de desenvolvimento institucional,
relacionadas ao planejamento dos processos pedagógicos, administrativos e das
inovações tecnológicas, pautando-se nas atividades que embasam o tripé
ensino, pesquisa (iniciação científica) e extensão. Nesse processo, a avaliação
do desenvolvimento institucional é fundamental, pois ela permite verificar e
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acompanhar os resultados obtidos, apontando as melhorias que se fazem
necessárias.
Acrescenta-se que este documento foi elaborado com o envolvimento da
comunidade acadêmica: coordenadores, professores, estudantes, técnico
administrativos e representantes dos diversos segmentos da comunidade
externa.
Continuamente são realizadas ações de divulgação do PDI junto à
comunidade acadêmica. Dentre as referidas ações pode-se destacar a retomada
da missão, visão e valores institucionais e princípios do ensino de graduação nas
reuniões de abertura do ano letivo, reuniões de colegiado e formações do CAD
(bate-papo, reuniões conselhos, reuniões de acompanhamento da gestão dos
cursos...).
As informações relativas a identidade institucional também estão
disponíveis no sítio eletrônico da instituição, bem como nos murais e manuais
internos. Outrossim, o PDI, PI, Regimento e Estatuto também estão disponíveis
na Biblioteca física da IES, possibilitando o acesso aos estudantes e professores.
Estas estratégias de divulgação tiveram bons resultados, como evidencia a
tabela a seguir.

Tabela 7: Seu grau de conhecimento do PDI da IES
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional (2017/1)
Corpo Docente
Técnico-Administrativo
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,03%
0,00%
12,37%
14,29%
51,55%
58,93%
35,05%
26,79%

Fonte: Avaliação Institucional 2017/1

Na percepção da comunidade acadêmica também se destaca a
percepção positiva da mesma quanto ao cumprimento dos compromissos
assumidos por meio dos documentos oficiais.
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Tabela 8: Cumprimento dos compromissos e objetivos assumidos por
meio dos documentos oficiais da IES
Escala

Avaliação Institucional 2017/1
Corpo Docente
Técnicos-Administrativos

Não respondeu

0,00%

0,00%

Não sei/Não se aplica

0,00%

0,00%

1

0,00%

0,00%

2

1,05%

0,00%

3

8,42%

8,93%

4

62,11%

64,29%

5

28,42%

26,79%

Fonte: Avaliação Institucional 2017/1

Nesse cenário, conclui-se que os objetivos e as metas propostas no PDI
foram e estão sendo realizadas a contento de grande parcela dos docentes e
técnicos-administrativos.
Noutra perspectiva, a elaboração e atualização dos PPC’s é realizada a
partir das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) dos respectivos cursos, do
Projeto Pedagógico Institucional (PPI), do PDI, do Regimento Geral e das demais
normas vigentes. É importante registrar ainda que os cursos da IES promoveram
periodicamente, reuniões de NDE e Colegiado de Curso, entre o período de 2015
a 2017, a fim de revisar e atualizar os respectivos PPC’s, e acompanhar as
atividades do curso.
Além disso, a avaliação dos Planos de Ação dos PDIs, realizada pelos
membros do Conselho Superior/CONSUNI, evidencia a sintonia da IES em
relação às metas e ações propostas para cada ano (de 2015 a 2017).
Analisando-se cada uma das áreas contempladas no Plano de Ação do PDI é
possível observar nos Gráficos listados a seguir, que as ações e metas foram
classificadas em: Realizadas (RE); Contínuas (CO); Realizada/Contínua
(RE/CO); Em Processo de implantação (EP), Acrescentada e Em Processo (AC
e EP); Acrescentada e Realizada (AC e RE); Não Realizada (NRE) e Cancelada
(CA).
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Gráfico 1: Análise do Plano de Ação do PDI (ano de 2015)

Plano de Ação do PDI
( Ano de Referência: 2015)
1% 4%

4%
25%

CO (Contínua)
RE (Realizada)
NRE (Não Realizada)
EP (Em Processo)
AC e RE (Acrescentada e
Realizada)

66%

Fonte: Dados da IES

Ao analisar cada uma das áreas contempladas no Plano de Ação do PDI
do ano de 2015, é possível observar que: 66% das metas foram realizadas (RE);
25% das ações foram e são realizadas de forma contínua (CO); 4% das ações
encontram-se em processo de implantação (EP), sendo que boa parte destas
tem sua conclusão prevista para o início do ano letivo de 2016. Tivemos ainda
4% de ações acrescentadas e realizadas (AC e RE) e apenas 1% das ações não
foram realizadas (NRE).
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Gráfico 2: Análise do Plano de Ação do PDI (ano de 2016)

Plano de Ação do PDI
( Ano de Referência: 2016)
CO (Contínua)
10%

1%
23%

4%
4%

RE (Realizada)
RE/CO (Realizada/Contínua)

7%
EP (Em Processo)

2%

AC e EP (Acrescentada e Em
Processo)
AC e RE (Acrescentada e
Realizada)
49%

NRE (Não Realizada)
CA (Cancelada)

Fonte: Dados da IES

Partindo dos dados apresentados no Gráfico 2, em relação as áreas
contempladas no Plano de Ação do PDI do ano de 2016, é possível observar
que: 49% das metas foram realizadas (RE); 23% das ações foram e são
realizadas de forma contínua (CO); e 2% das ações foram realizadas e são
contínuas (RE/CO). Além disso, 7% das ações que estavam previstas para o ano
de 2016 encontram-se em processo de implantação (EP) e 4% das ações foram
acrescentadas e estão em processo de implantação (AC e EP). Outrossim, mais
4% das ações foram acrescentadas e realizadas (AC e RE). 10% das ações que
estavam previstas não foram realizadas (NRE) e apenas 1% das ações previstas
foram canceladas.
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Gráfico 3: Análise do Plano de Ação do PDI (ano de 2017)

Plano de Ação do PDI
( Ano de Referência: 2017)
CO (Contínua)

1%

2%

8%

1%

RE (Realizada)
23%

12%

RE/CO (Realizada/Contínua)

2%

EP (Em Processo)
AC e EP (Acrescentada e Em
Processo)
AC e RE (Acrescentada e
Realizada)
51%

NRE (Não Realizada)
CA (Cancelada)

Fonte: Dados da IES

E por fim, temos o Gráfico 3, que apresenta as áreas contempladas no
Plano de Ação do PDI do ano de 2017, é possível observar que: 51% das metas
foram realizadas (RE); 23% das ações foram e são realizadas de forma contínua
(CO); e 2% das ações foram realizadas e são contínuas (RE/CO). Ainda, 12%
das ações que estavam previstas para o ano de 2017 encontram-se em processo
de implantação (EP) e 1% das ações foram acrescentadas e estão em processo
de implantação (AC e EP). Além disso, mais 2% das ações foram acrescentadas
e realizadas (AC e RE). 08% das ações que estavam previstas não foram
realizadas (NRE) e apenas 1% das ações previstas foram canceladas.
Partindo, portanto, dos dados explicitados nestes 3 (três) gráficos, é
possível constatar que a IES atendeu a cada uma das áreas contempladas no
Plano de Ação do PDI, o que caracteriza a eficiência e eficácia deste importante
documento institucional. Outrossim, contatou-se que parte das ações não
realizadas estão em processo de implantação e seguirão o fluxo dos processos
de evolução institucional.
No tocante à relação do PDI, com o contexto em que a IES está inserida,
nota-se que o extremo oeste catarinense e o noroeste gaúcho, regiões de
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abrangência do Centro Universitário FAI, destacam-se pela economia baseada
fortemente nas atividades de agricultura, agropecuária e agroindústria. Neste
cenário, os cursos do Centro Universitário FAI, entre outros aspectos, visam a
formar profissionais que possam atuar nessas áreas e assegurar o
desenvolvimento regional, inclusive na área empresarial e educacional que
completam essa expansão.
Ademais, os cursos, em seus projetos pedagógicos, oportunizam ao
egresso uma sólida formação profissional e humana, com a capacidade de
análise e articulação de conceitos, imbuída de uma consciência social e
ambiental, capaz de

enfrentar as transformações político-econômicas,

tecnológicas, culturais e sociais.
3.2.1.1 Conhecimento da missão institucional
A IES tem como missão “oferecer uma educação comprometida com a
formação humana, profissional e científica, contribuindo para o desenvolvimento
regional, pautada na sustentabilidade e responsabilidade social”.
A tabela a seguir apresentam os resultados obtidos na avaliação
institucional, no tocante ao conhecimento da missão da IES.

Tabela 9: Conhecimento da missão da FAI
Escala

Avaliação Institucional 2017/1
Professores
Colaboradores

Não
respondeu
Não sei/Não
se aplica
1
2
3
4

0,00%
0,00%
1,03%
12,37%
51,55%

5

35,05%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
14,29%
58,93%
26,79%

Fonte: Avalição Institucional 2017/1

Observando-se a tabela anterior percebe-se que a comunidade
acadêmica conhece satisfatoriamente a missão da FAI.
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3.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da IES
Como instituição de ensino superior, a IES assume o compromisso com a
responsabilidade social, prevendo o desenvolvimento social e econômico da
região em que está inserida. Objetiva-se, assim, o desenvolvimento de uma
sociedade humanizadora, respeitando e fomentando os setores de cultura, arte
e esporte da região, além de promover a inclusão social, a preservação e o
equilíbrio ecológico, visando a cumprir sua missão.
A IES oferece, para os acadêmicos, um ambiente favorável à formação
integral, mediante a construção do conhecimento comprometida com a ética,
promovendo a cidadania e a crítica social. Visa a atender às necessidades
conforme a demanda, disponibilizando uma educação diferenciada e
incentivando a inovação em prol de uma melhor qualidade de vida.
Para tanto, a IES aderiu ao Programa Universidade para Todos
(PROUNI), que oportuniza aos acadêmicos carentes o acesso aos recursos do
Governo Federal, em forma de bolsas de estudo, ao Programa de Financiamento
do Ensino Superior (FIES).
Tendo em vista a mudança no cenário econômico, especialmente as
mudanças em relação ao FIES, a instituição aderiu a novas possibilidades de
financiamento aos seus estudantes: o CreFácil e o Fundacred. Através do
CreFácil o Centro Universitário FAI, concederá crédito educativo aos
acadêmicos regularmente matriculados nos cursos de graduação, e a Fundacred
é uma Fundação que oferece crédito universitário, financiando 50% da
mensalidade.
Dispõe também bolsas de estudo e de pesquisa dos Arts. 170 e 171, da
Constituição do Estado de Santa Catarina. Registre-se que, os beneficiados
pelas bolsas do art. 170 desenvolvem ações sociais voltadas a comunidade.
Ademais, a IES disponibiliza as seguintes bolsas próprias: Bolsa
Desconto Família, que concede 10% de desconto na mensalidade na graduação,
quando houver grau de parentesco (irmãos, filhos, pais e cônjuges); Bolsa
Fidelidade, que concede 10% de desconto na mensalidade de um curso de
graduação aos acadêmicos egressos da FAI; Bolsa de Estudo de Incentivo para
Colaboradores, que concede 30% de desconto no valor da mensalidade; Bolsas,
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oferecidas aos acadêmicos que participam do Programa de Monitoria e Iniciação
Científica.
Outro importante benefício concedido aos acadêmicos é o Auxílio
Transporte Coletivo, por meio do Programa Rotas, com descontos proporcionais
à distância percorrida para se deslocar à instituição. O programa tem-se
fortalecido, adicionando-se novas cidades e pleiteando-se apoio do setor
público, além da continuidade dos projetos de melhoria contínua dos portos
(Barra do Guarita, Pinheirinho do Vale e Itapiranga) e do estímulo às
confraternizações das associações de acadêmicos.
Além disso, na sua proposta educativa a IES prioriza a construção de
práticas pedagógicas que estimulem o acadêmico a empenhar-se pelo bem
comum, diagnosticar problemas e elaborar estratégias de intervenção viáveis no
cenário em que atua. Entre as ações desenvolvidas pelos cursos destacam-se:
Campanhas da Ação Positiva, trote solidário, eventos com arrecadação de
alimentos, brinquedos e/ou livros, campanhas de conscientização ambiental,
seminários multiculturais, jornadas pedagógicas, monitorias pela FAI Júnior,
SAJUG e Hospital Veterinário, entre outras.
A IES apoia, também, por meio de auxílio financeiro, a Associação
Cultural FAI, que mantém o Coral da FAI. Também incentiva diversos programas
que beneficiam jovens e adolescentes, com foco na inclusão social e no
desenvolvimento das potencialidades.
As tabelas a seguir revelam a percepção da comunidade acadêmica
quanto às ações para a promoção do desenvolvimento local e regional, da
cidadania e as políticas de inclusão social realizadas pela IES. Seus dados
apontam uma conceituação considerada “Boa”, “Muito Boa” e “Excelente”, pelos
3 (três) segmentos pesquisados: Corpo Docente, Discente e Técnicos
Administrativos.

Tabela

10:

Repercussão

dos

cursos

oferecidos

pela

IES

no

desenvolvimento local e regional
Escala

Não respondeu
Não sei/Não se
aplica

Avaliação Institucional 2015/2
Corpo Docente
Corpo Discente
Técnicos
Administrativos
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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1
2
3
4
5

0,00%
1,08%
6,45%
51,61%
40,86%

0,56%
1,45%
15,34%
48,47%
34,19%

0,00%
0,00%
8,16%
55,10%
36,73%

Fonte: Avaliação Institucional 2015/2

Tabela 11: Existência de ações para a promoção da cidadania
Escala

Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional 2015/2
Corpo Docente
Corpo Discente
Técnicos
Administrativos
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,30%
8,05%
58,62%
31,03%

0,46%
1,20%
17,38%
49,69%
31,28%

0,00%
2,13%
6,38%
63,83%
27,66%

Fonte: Avaliação Institucional 2015/2

Tabela 12: Existência de políticas de inclusão social dos setores menos
favorecidos
Avaliação Institucional 2015/2
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

Corpo Docente

Corpo Discente

0,00%

0,00%

Técnicos
Administrativos
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
1,19%
14,29%
59,52%
25,00%

0,47%
1,69%
18,56%
50,20%
29,09%

0,00%
2,27%
15,91%
56,82%
25,00%

Fonte: Avaliação Institucional 2015/2

Noutra perspectiva, é positiva a visão que o corpo docente e técnicos
administrativos da IES têm acerca dos acordos/convênios existentes com os
setores público e privado, consoante se pode extrair da tabela a seguir:

Tabela 13: Existência de acordos/convênios com os setores público e
privado
Escala
Não respondeu

Avaliação Institucional 2015/2
Corpo Docente
Técnicos Administrativos
0,00%
0,00%
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Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

0,00%

0,00%

0,00%
2,56%
15,38%
58,97%
23,08%

0,00%
0,00%
19,57%
56,52%
23,91%

Fonte: Avaliação Institucional 2015/2

Destaca-se ainda, neste cenário, a importância e visibilidade do Programa
FAIESC na comunidade local e regional, conforme segue na tabela:

Tabela 14: Avaliação do programa FAIESC, notadamente quanto à
repercussão social e a inserção da IES na comunidade local e regional
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional 2015/2
Corpo Docente
Técnicos Administrativos
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
4,76%
45,24%
50,00%

0,00%
0,00%
4,26%
44,68%
51,06%

Fonte: Avaliação Institucional 2015/2

A IES mantém também o programa Com a FAI Eu Ganho Mais, que prevê
parcerias com empresas locais e regionais, com a finalidade de promover a
divulgação de serviços e benefícios, gerando desconto aos acadêmicos,
professores e técnicos administrativos.
Em suma, os resultados dessas ações podem ser vislumbrados na tabela
a seguir, que evidencia o impacto positivo do Centro Universitário FAI no
contexto local e regional, no que toca à responsabilidade social:

Tabela 15: Sua capacidade de percepção da responsabilidade social da IES
no contexto local e regional
Avaliação Institucional 2015/2
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1

Técnicos
Administrativos

Corpo Docente

Corpo Discente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,45%

0,00%
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2
3
4
5

1,09%
6,52%
58,70%
33,70%

0,79%
14,69%
51,04%
33,0%

0,00%
10,20%
67,35%
22,45%

Fonte: Avaliação Institucional 2015/2

3.3 EIXO III: POLÍTICAS ACADÊMICAS

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

As políticas de ensino são planejadas, desenvolvidas, acompanhadas e
avaliadas continuamente na instituição. Existe uma interação contínua com a
sociedade, o que possibilita uma maior contextualização e significação das
atividades acadêmicas desenvolvidas. Neste particular, uma das principais
preocupações da IES é a busca permanente e a integração dos docentes e
discentes.
Ademais, o PDI 2013-2017 enumera as seguintes políticas de ensino:


Fortalecimento dos cursos de graduação e pós-graduação (lato

sensu) existentes;


Atualização e aprimoramento dos projetos pedagógicos dos cursos

de graduação e pós-graduação;


Promoção da inter/transdisciplinaridade;



Garantia de um corpo docente qualificado, com habilitação e

dedicação necessárias para atuação no ensino superior;


Fortalecimento dos programas de formação docente;



Oferta de atividades de nivelamento, monitoria e apoio extraclasse

para os acadêmicos ingressantes na IES;


Manutenção e ampliação da infraestrutura física/pedagógica,

conforme a demanda dos cursos;


Oferta

de

componentes

curriculares

na

modalidade

semipresencial;


Realização de aulas práticas, visitas técnica e viagens de estudo;



Expansão da atuação para a área da saúde.

Já como Centro Universitário, a IES priorizará, como uma de suas
principais políticas de ensino, a busca permanente do conhecimento e a
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integração dos docentes e discentes. Para tanto, é indispensável à participação
ativa da comunidade nas questões que envolvem a dinâmica da vida acadêmica.
Cabe ressaltar que a instituição, com o propósito de preparar o acadêmico
para uma atuação competente no exercício da prática profissional, promove de
forma curricular e extracurricular, o desenvolvimento pessoal e profissional.
Incluem-se, além das já citadas anteriormente, no PDI 2016-2020 as
seguintes políticas de ensino de graduação da instituição:


Fortalecimento dos programas de titulação e formação docente, de

forma a atender as exigências para o Centro Universitário;


Manutenção

e

ampliação

da

infraestrutura

física/tecnológica/pedagógica, conforme a demanda dos cursos e projeto de
expansão institucional;


Estruturação e fortalecimento dos programas de EAD;



Avaliação e acompanhamento permanente das atividades de

ensino presencial e EAD.
Importante destacar que os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC’s)
são instrumentos básicos e imprescindíveis na gestão destes. Cabe aos NDEs
e Colegiados revisá-los e atualizá-los, em consonância com as diretrizes do PDI
e os princípios pedagógicos definidos no PPI e nas regulamentações
institucionais. Cabível mencionar que as políticas de ensino previstas no PDI da
instituição, estão contempladas nos PPC’s e se concretizam, conforme a
realidade e especificidade de cada curso/área.
Além disso, a atualização curricular é uma ação acadêmica realizada pelo
corpo docente de cada curso. Sua proposta é elaborada pelo NDE, discutida e
aprovada pelo Colegiado do Curso. No período de atuação como Faculdade,
após a aprovação do Colegiado, a nova matriz é encaminhada ao Conselho
Acadêmico para análise, discussão e aprovação. E, posteriormente, realizavase o encaminhamento para a devida publicação no Diário Oficial da União,
configurando-se este como o ato administrativo que autoriza a implantação de
uma nova matriz curricular nos cursos da instituição. Ressalta-se que, com a
implantação do Centro Universitário FAI, esta aprovação passou a ser realizada
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, ficando
caracterizado este procedimento como uma ação condicionante para a
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implantação de uma nova matriz curricular, aliada à publicação de Portaria
Interna, assinada pela Reitoria.
Percebe-se que nas políticas de ensino da IES é possível identificar a
preocupação em oferecer e participar da construção do conhecimento dos
acadêmicos, apostando na busca de uma formação humana e integral de forma
inter/transdisciplinar.
Nesse sentido, buscou-se o fortalecimento das atividades de ensino por
meio das formações do Centro de Aperfeiçoamento Docente (CAD), o qual
desenvolveu diversas atividades neste período e que serão listadas no decorrer
deste relatório.
Cabe destacar que a IES protocolou junto ao MEC o credenciamento para
a oferta de cursos na modalidade à distância. Acrescenta-se que desde o ano
de 2010, quando a IES optou pela oferta de disciplinas semipresenciais no curso
de Administração, de acordo com Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004
(DOU de 13/12/2004, Seção 1, p. 34), que permite a inserção de atividades
semipresenciais em até 20% da carga horária do curso. Assim, no ano de 2010,
o funcionamento desta modalidade foi regulamentado em Resolução específica.
Para a oferta desta nova modalidade, a instituição estruturou uma equipe
para atuar no FAI Virtual, com o objetivo de acompanhar as disciplinas
semipresenciais, seu funcionamento e o desenvolvimento das atividades, bem
como pesquisar sobre as possibilidades da modalidade a distância no âmbito
institucional. Essa equipe em conjunto com o CAD – Centro de Aperfeiçoamento
Docente também ficou com a responsabilidade de capacitar os docentes/tutores,
técnicos administrativos e discentes para as atividades semipresenciais.
Desde o ano de 2010, a IES vem ofertando disciplinas semipresenciais
para os cursos de graduação reconhecidos pelo MEC. Destaca-se que estas
atividades semipresenciais são compostas por encontros virtuais mediados pelo
AVEA Moodle da instituição, denominado espaço FAI Virtual. Estes encontros
virtuais são estruturados, contendo em cada aula uma página de Orientações da
Aula, um Chat de interação com o professor tutor, materiais de estudo (que
podem ser arquivos de texto, vídeos, apresentações de slides, planilhas, entre
outros) e atividades (fóruns de discussão, questionários, envio de tarefas, entre
outros).
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Na realização das aulas semipresenciais, os estudantes possuem acesso aos
materiais pedagógicos da disciplina e comunicam-se com o professor por meio da
conexão com a Internet. Os estudantes que não possuem acesso à Internet em suas
residências podem utilizar os computadores disponíveis na biblioteca da instituição,
além de ter um dos laboratórios de informática reservados para a turma em dias de aula
semipresencial.
Além da interação com os estudantes durante os encontros semipresenciais, o
professor também realiza o acompanhamento das atividades realizadas de forma
assíncrona, em horário extraclasse. Os Acadêmicos possuem à disposição um Fórum
de Dúvidas da disciplina, onde podem expor seus questionamentos e tem sua dúvida
respondida pelo professor e pelos colegas.
O desempenho dos estudantes é avaliado tanto nas aulas presenciais como no
ambiente virtual. Presencialmente são realizadas as avaliações e trabalhos práticos,
sendo que no AVEA o estudante é avaliado quanto à sua participação nos Chats e
Fóruns de interação, bem como na realização das atividades propostas.
Os estudantes ainda contam com a equipe de apoio técnico, exercida pelo
Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da instituição. Esta equipe atua quando da
necessidade de auxílio com o acesso ao AVEA e softwares necessários para a
realização da disciplina. Além dos alunos, a equipe técnica atende aos professores na
organização e disponibilização dos materiais de estudo e atividades das aulas, bem
como no acesso aos resultados e relatórios avaliativos dos estudantes.
Os resultados a seguir demonstram a satisfação dos acadêmicos acerca da
infraestrutura do ambiente FAI Virtual, considerando ambiente e software de
aprendizagem, disponibilizada pela IES. E ainda do processo de aprendizagem,
aproveitamento dos acadêmicos, avaliação da aprendizagem e suporte prestado pela
equipe de apoio técnico, para os componentes curriculares oferecidos nesta modalidade
em 2015:

33

Gráfico 4: Avaliação da Infraestrutura do FAI Virtual nas disciplinas de
2015
Como você avalia a infraestrutura do FAI Virtual
(ambiente/Software de aprendizagem etc.) disponibilizada pela
instituição para a disciplina?
5 - EXCELENTE

18,20%

4 - MUITO BOM

45,50%

3 - SUFICIENTE/ REGULAR

28,40%

2 - INSUFICIENTE

5,80%

1 - NÃO EXISTENTE/ RUIN

1,50%

NÃO SE APLICA

0,70%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%
Acadêmicos
Fonte: Avalição Institucional 2015

Percebe-se que a infraestrutura disponível atende perfeitamente os acadêmicos,
uma vez que, entre os acadêmicos das diferentes disciplinas oferecidas, pelo menos
63,7% atribuíram conceitos 4 ou 5 ao item analisado.
A seguir, apresenta-se os resultados da avaliação por parte dos acadêmicos com
relação a interação desenvolvida entre professor e acadêmicos nas disciplinas
semipresenciais:

Gráfico 5: Interação professor - acadêmico
Como você avalia interação desenvolvida entre professor-acadêmico
durante a disciplina?
5 - EXCELENTE

22,50%

4 - MUITO BOM

38,50%

3 - SUFICIENTE/ REGULAR

28,40%

2 - INSUFICIENTE

8,40%

1 - NÃO EXISTENTE/ RUIN

1,50%

NÃO SE APLICA

0,70%

0,00%

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%
Acadêmicos

Fonte: Avalição Institucional 2015
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Observa-se que a interação entre professor e acadêmico alcança índices muitos
positivos, pois 61% dos acadêmicos atribui conceitos 4 e 5 para a interação nas
disciplinas ofertadas via FAI Virtual.

Em 2016, definiu-se que as orientações dos TCCs para os cursos de
graduação, passariam a utilizar o AVEA para as orientações e acompanhamento
das atividades. Nesse sentido, a IES realizou uma capacitação específica para
os coordenadores dos cursos e professores orientadores, englobando
especialmente as orientações pedagógicas e tecnológicas para o uso do
ambiente virtual.
Neste contexto, a IES optou por solicitar o credenciamento institucional
para a oferta da modalidade a distância, e com isso, constituiu no ano de 2016,
o Núcleo de Educação a Distância (NEAD), cuja composição, estruturação e
funcionamento está definido em regulamentação específica e poderá ser
conferida na Visita in loco.
Atualmente, entre os 11 cursos em andamento, a FAI oferta componentes
curriculares semipresenciais em 08 cursos, respeitando os 20% da carga horária
previsto em legislação, atendendo mais de 800 acadêmicos em disciplinas
semipresenciais.
Observa-se que a educação a distância se configura como uma
oportunidade de inovação, na qual a regulamentação para esta modalidade de
ensino encontra-se em um nível de maturidade que permite o credenciamento
para assegurar a qualidade e a diferenciação de uma instituição de ensino
superior.

3.3.1.1 Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
Periodicamente, os Colegiados de Curso reúnem-se para enfrentar temas
como o credenciamento dos docentes e as respectivas disciplinas, o
planejamento das atividades para o semestre letivo, a apresentação do
calendário acadêmico, a aprovação dos planos de ensino, a discussão dos
resultados da avaliação institucional e a deliberação e aprovação das propostas
encaminhadas pelo NDE.
Os cursos procuram atualizar as ementas, programas e bibliografias
baseando-se nas diretrizes definidas pelas DCNs e de acordo com as legislações
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vigentes do Ministério da Educação. Esta adequação é realizada pelo NDE e
pelo Colegiado do Curso através da inclusão de novas disciplinas e da revisão e
adequação das ementas, bem como da carga horária e bibliografias dos
componentes curriculares que compõe a matriz curricular. A instituição também
tem implantado nos Planos de Ensino um campo que aborda a contribuição das
disciplinas com o perfil do egresso. Todas estas ações visam à adequação e a
atualização dos conteúdos curriculares e das referências bibliográficas,
resultando em melhorias na qualidade da formação oferecida aos acadêmicos.
Outrossim, os cursos possuem uma preocupação para com o perfil do
egresso. Para tanto, o NDE e Colegiado de Curso reúnem-se para discutir e
aprovar ações que promovam as habilidades e competências essenciais para o
perfil de formação, de acordo com as especificidades de cada área de atuação.
Os Colegiados de Curso também reúnem-se para discutir e avaliar as
metodologias de ensino aprendizagem, enfatizando a importância de atividades
que contemplam as diversas formas de desenvolvimento do conhecimento e que
promovam uma aprendizagem por meio da inter/transdisciplinaridade, na
contextualização dos conteúdos, na articulação teórica prática e nas atividades
de iniciação científica e de extensão.
A contínua revisão dos Projetos Pedagógicos dos Cursos também é um
dos fatores que qualifica os cursos. Além disso, de forma abrangente, os PPC’s
são avaliados por meio do processo de autoavaliação de disciplinas da
graduação.

3.3.1.2 Coordenações de Curso
A coordenação é responsável pela gestão pedagógica, administrativa e
legal do curso, atuando de forma comprometida, competente, proativa, eficiente,
flexível e responsável na busca da qualidade do ensino oferecido.
Cabe à coordenação acompanhar e coordenar as atividades acadêmicas
do curso; planejar e organizar as atividades e eventos do curso; realizar em
conjunto com os professores do curso, reuniões para discutir e avaliar o
semestre; acompanhar o registro acadêmico, bem como a frequência e a
avaliação; participar das reuniões com a Direção/Reitoria da IES.
O(a) coordenador(a) é, portanto, o responsável direto pela gestão do seu
curso, atuando de forma competente e comprometida com os docentes e
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discentes na busca contínua da formação dos acadêmicos e em prol de
melhorias e inovações das atividades desenvolvidas.
Diante disso, os dados a seguir refletem os resultados obtidos em relação
à atuação dos coordenadores de curso.
O Quadro que segue retrata a avaliação em relação ao desempenho do(a)
coordenador(a) para as melhorias dos cursos:

Quadro 1: Coordenador de Curso: avaliação do desempenho do
coordenador para a melhoria do curso

Fonte: Avalição Institucional 2016

Percebe-se uma ótima avaliação por parte de acadêmicos e professores,
considerando que a grande maioria dos entrevistados avalia o desempenho dos
coordenadores “muito bom” ou “excelente”.
O Quadro a seguir evidencia a disponibilidade dos coordenadores para
atendimento dos acadêmicos, igualmente avaliada positivamente pelo corpo
discente.
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Quadro 2: O coordenador demonstra disponibilidade e sensibilidade para
ouvir e dialogar com os acadêmicos.

Fonte: Avalição Institucional 2016

Também é significativamente relevante a avaliação das coordenações
quanto a exposição e discussão dos objetivos do curso e do profissional a ser
formado:

Quadro 3: O(A) coordenador(a) expõe e discute a concepção e os objetivos
do curso, bem como o perfil do profissional a ser formado.

Fonte: Avalição Institucional 2016
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No que se refere a atuação do(a) coordenador(a) em relação à oferta e/ou
viabilização de atividades extracurriculares como palestras, cursos e seminários
a avaliação foi muito bem avaliada na medida em que a grande maioria atribui
notas 4 e 5 neste quesito.

Quadro 4: Atuação do(a) coordenador(a) em relação à oferta e/ou
viabilização de atividades extracurriculares.

Fonte: Avalição Institucional 2016

No que se refere as visitas dos coordenadores às salas de aula para dar
avisos e conversar com os acadêmicos a avaliação apontou um resultado
positivo, tendo em vista que a grande maioria dos respondentes atribuiu nota 4
e 5 a este procedimento.
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Quadro 5: Visitas dos coordenadores às salas de aula para dar avisos e
conversar com os acadêmicos

Fonte: Avalição Institucional 2016

Diante dos dados expostos, é possível concluir que os coordenadores dos
cursos de graduação da IES possuem desempenho considerado muito
bom/excelente, tendo em vista que as notas atribuídas a estes em todos os
quesitos correspondem a maioria como muito bom e excelente.
3.3.1.3 Desempenho docente
As figuras a seguir destacam as médias do desempenho docente por
semestre letivo:
Quadro 6: Desempenho docente 2015/1

Fonte: Avaliação Institucional 2015/1
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Quadro 7: Desempenho docente 2015/2

Fonte: Avaliação Institucional 2015/2

Quadro 8: Desempenho docente 2016/1

Fonte: Avaliação Institucional 2016/1

Quadro 9: Desempenho docente 2016/2

Fonte: Avaliação Institucional 2016/2
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Quadro 10: Desempenho docente 2017/1

Fonte: Avaliação Institucional 2017/1

Quadro 11: Desempenho docente 2017/2

Fonte: Avaliação Institucional 2017/2

A tabela a seguir demonstra a média geral do desempenho de todos os
docentes, considerando o desempenho individual de cada professor.

Tabela 16: Média geral do desempenho docente
Semestre

Média geral do desempenho docente

2015/1

4,25

2015/2

4,31

2016/1

4,32

2016/2

4,35

2017/1

4,39

2017/2

4,38

Fonte: Dados da Avaliação Institucional 2015/2017

42

Os resultados podem ser considerados muito positivos, porquanto que a
totalidade dos quesitos avaliados sobre o desempenho docente recebeu notas
superiores a 4, o que revela a excelência do ensino propiciado pela IES.
Ademais, os resultados levam a considerar a eficácia do aprimoramento dos
docentes e formações oferecidas pelo CAD, uma vez que, a média geral se
mostra muito positiva.

3.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Comunidade
No quesito comunicação cabe destacar dois importantes pontos: a
comunicação com a comunidade externa e a comunicação com a comunidade
interna, conforme segue:

3.3.2.1 Comunicação com a comunidade externa
Sempre com vistas a aprimorar a sua comunicação com o público externo,
o Centro Universitário FAI busca informar e estreitar o relacionamento da
instituição com a comunidade externa, por meio da divulgação de conteúdos
gerados na IES. Seu objetivo é que a comunidade conheça seus projetos,
acesse às atividades e ações que estão sendo desenvolvidas, tenha ciência da
autorização de novos cursos, do reconhecimento dos cursos que já estão em
andamento e da avaliação dos mesmos pelo MEC. Também conheça e possa
acessar os serviços e atividades ofertados nas áreas de extensão e da pesquisa
(iniciação científica), entre outros.
Para formular e dar voz a essas informações, a IES conta com um
setor/núcleo de Comunicação, integrante local da ACIM (Agência de
Comunicação Integrada e Marketing), que se utiliza de: (1) meios de
comunicação já institucionalizados na cidade de Itapiranga, bem como nas
cidades vizinhas e região, tais como: rádios, jornais, portais de internet e
gráficas, com os quais o Centro Universitário FAI busca manter parcerias em prol
da divulgação de eventos e programações acadêmicas, mantendo um diálogo
com a comunidade local; (2) ferramentas de comunicação e divulgação
institucionais, dispondo de site institucional, anúncios, folders, banners,
outdoors, propagandas audiovisuais, newsletter, correspondências eletrônicas e
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via correio, avaliação institucional, redes sociais, reuniões com representantes
da comunidade, entre outros.
O site da Instituição disponibiliza um espaço denominado “Publicações
Legais”, onde são veiculadas todas as questões legais, como portarias, editais e
chamadas de Bolsas, a exemplo do Prouni e Uniedu.
Outro forte canal de comunicação da IES com o público externo é a
Ouvidoria. Esta possui a função de coletar sugestões, solicitações, críticas ou
outros tipos de informações e mensagens, encaminhando-as aos respectivos
destinatários. Garante o acesso, de forma gratuita, informal e direta à qualquer
membro da comunidade externa.
Este sistema aumenta a eficácia da avaliação da IES e seus respectivos
cursos, possibilitando a interação a qualquer tempo entre os sujeitos envolvidos.
Atualmente, o Centro Universitário FAI possui diversas parcerias com empresas
e instituições do município e região que facilitam a comunicação dos estudantes
com o mercado de trabalho e das empresas e entidades com a própria
instituição. Estas parcerias proporcionam aos acadêmicos várias oportunidades
de trabalho (emprego) e realização de estágios, como forma de complemento da
formação acadêmica.
Neste sentido, o Serviço de Apoio ao Estudante - SAE visa estabelecer
contatos com empresas privadas, públicas, órgãos públicos estaduais e
municipais, objetivando o estreitamento dos laços entre academia e mercado,
por meio da criação de convênios e parcerias. Os responsáveis por esse
setor/núcleo contribuem neste processo de comunicação ao acompanhar o
preenchimento das fichas de inscrições e currículos dos acadêmicos para ocupar
as vagas de trabalho e estágio, de acordo com a demanda.
O Centro Universitário FAI pauta por ofertar programas e serviços
objetivando sempre o seu aperfeiçoamento e a inovação necessária. Assim, a
comunidade, as empresas e instituições do município e região são beneficiadas
de forma gratuita, especialmente pelas atividades desenvolvidas nas áreas do
ensino, extensão e pesquisa, dentre as quais destacam-se: o FAIESC, com o
Programa FAI na Escola; o SAJUG, com o Serviço de Assistência Judiciária
Gratuita; a Empresa FAI Júnior; a Brinquedoteca; o Programa Desenvolver; o
Hospital Veterinário; o Programa FAI Portas Abertas; a Associação Cultural FAI
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de Itapiranga; o Programa: “Com a FAI eu ganho mais”; Feira das Profissões,
entre outros.
Nesse cenário, é possível observar o envolvimento da instituição com a
comunidade externa através dos eventos e atividades diversas, que estão
descritas no Plano de Gestão do PDI do Centro Universitário. Oportuno registrar
também, que há representação dos membros da sociedade civil participando das
instâncias de decisão da IES e que, com a transformação da organização
acadêmica, estes continuarão participando do Conselho Superior Universitário –
CONSUNI, na Comissão Própria de Avaliação - CPA, na Comissão de
Fiscalização do Artigo 170, no Comitê de Ética em Pesquisa, de forma a
assegurar a continuidade da transparência nos processos de gestão e
comunicação.
Dentre os vários meios que envolvem a comunicação da IES, cabe
destacar a atuação do Núcleo de Tecnologia, Inovação, Marketing e
Comunicação, que é o responsável pela promoção da inovação e o
fortalecimento da imagem institucional junto à comunidade externa, de forma a
garantir a qualidade e eficiência dos canais de comunicação, em relação às
atividades desenvolvidas [nas áreas do ensino, pesquisa (iniciação científica) e
extensão e seus respectivos processos avaliativos.
3.3.2.2 Comunicação com a comunidade interna
O Centro Universitário FAI prima pela busca contínua de um bom
relacionamento com a comunidade interna, uma vez que, este é um diferencial
da instituição. Para ofertar um atendimento com uma recepção acolhedora, com
informações claras, objetivas e ágeis, faz-se necessária uma comunicação
interna eficiente.
Com o propósito de divulgar as ações e atividades desenvolvidas na IES,
de forma clara e transparente, desenvolveu-se os diferentes canais e
ferramentas de comunicação para a divulgação dos mais diversos conteúdos
institucionais, pois entende-se que a transparência das informações produzidas
na IES é fundamental na construção da confiança e respeito entre as partes.
Assim, dentre os conteúdos divulgados estão: a autorização de novos
cursos, o reconhecimento de cursos já existentes, a avaliação de cursos pelo
MEC; os editais lançados durante todo o ano; os eventos promovidos pela ou na
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instituição; os projetos e ações sociais desenvolvidos; as informações
relacionadas com as atividades acadêmicas, os avisos de interesse da
comunidade interna, a produção científica e a expansão das atividades de
extensão desenvolvidas na IES.
Dentre os diferentes canais de comunicação que a instituição utiliza para
conversar com o público interno, estão aqueles utilizados pelo Núcleo de
Tecnologia, Inovação, Marketing e Comunicação, tais como: (1) meios de
comunicação já institucionalizados na cidade de Itapiranga, bem como nas
cidades vizinhas e região, como: rádios, jornais, revistas e gráficas, em prol da
divulgação de eventos, programações e atividades acadêmicas e informações
de utilidade pública, mantendo um diálogo estreito com a comunidade interna;
(2) ferramentas de comunicação e divulgação institucionais, dispondo de site
institucional, anúncios, folders, banners, outdoors, propagandas audiovisuais,
correspondências eletrônicas (newsletter), avaliação institucional, redes sociais,
entre outros; (3) elaboração e vasão de todo material digital ou impresso de
divulgação dos cursos e papelaria de uso interno, sempre visando à unidade e
melhor forma de apresentação das peças produzidas.
O site da Instituição disponibiliza um espaço denominado “Publicações
Legais”, onde são veiculadas para a comunidade interna, as informações
relacionadas aos editais e processos seletivos de Bolsas de Estudo, Pesquisa
(Iniciação

Científica),

Monitoria,

Programa

de

Nivelamento,

Atividades

Complementares, editais do RH, entre outros.
O Centro Universitário FAI também dispõe murais para cada curso, com
o objetivo de fazer circular as informações de interesse da área, bem como, um
mural informativo para o SAE, Secretaria Acadêmica e CPA que ali fixarão as
informações relacionadas as suas atividades.
No intuito de informar a comunidade acadêmica, a IES utiliza o sistema
Unimestre para veicular e/ou confirmar informações gerais das atividades
acadêmicas. Os professores utilizam o Portal Acadêmico (online), através do
qual podem se comunicar com os coordenadores e discentes. Neste espaço o
acadêmico, ao se conectar, tem acesso a recados de professores e da
Direção/Reitoria, biblioteca, como também aos manuais e normas regimentais
da Instituição.
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Periodicamente, são realizadas reuniões com todos os docentes para
inteirá-los das atividades e políticas da IES, além de receberem informações
sobre aspectos financeiros, políticas de investimento, projetos de ampliação e
orientações a respeito do andamento acadêmico e pedagógico. Também são
realizadas reuniões com as coordenações de curso, Direção/Reitoria e técnicoadministrativos, visando à realização de um trabalho conjunto, que serve de
instrumento de comunicação das atividades internas da instituição.
A IES dispõe, ainda, da Newsletter com o objetivo de manter contato com
os egressos informando-os das atividades desenvolvidas e os cursos oferecidos.
A Newsletter é enviada quinzenalmente com as notícias destaque da instituição.
O gerenciamento é realizado através do site, área administrativa, com
possibilidade do usuário assinar ou cancelar o recebimento a qualquer momento.
Visando estreitar os laços com a comunidade interna da IES, 2 (duas)
ferramentas de comunicação merecem nosso destaque: a primeira, a Ouvidoria,
que atua como coletora de sugestões, solicitações e críticas, recebendo essas
informações e encaminhando-as a quem poderá processá-las. Este sistema
aumenta a eficácia do planejamento, gestão e avaliação da IES e de seus
respectivos cursos. Constitui-se, ainda num canal de comunicação ágil e direto,
com a incumbência de estreitar o relacionamento da instituição com a
comunidade acadêmica. E a segunda, é o Programa Bate-Papo e Conversa com
a Direção/Reitoria, que abre uma via de comunicação muito produtiva, por meio
da qual a comunidade interna pode ter uma conversa franca e honesta sobre as
perspectivas de andamento da instituição com a Direção/Reitoria da IES.
Ressalta-se que, esta segunda ação, é parte integrante do “Programa
Integra FAI” e que já vem sendo desenvolvido nos últimos anos. Sua proposta
visa essencialmente o acolhimento dos ingressantes, o seu acompanhamento
contínuo no decorrer do curso, a manutenção do vínculo com os egressos, bem
como, objetiva desenvolver a gestão da IES com foco na orientação e integração
dos docentes e técnico-administrativos. Dentre as diversas ações previstas
neste programa estão: o Bate-Papo com a Direção/Reitoria destinado aos
acadêmicos, a Conversa com a Direção/Reitoria oferecida aos docentes e
técnico-administrativos num ambiente diferenciado com foco na interatividade.
Posteriormente, a Direção/Reitoria realiza a análise e os respectivos
encaminhamentos, visando à melhoria contínua da gestão institucional com foco
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no processo de endomarketing. Salienta-se que este programa se constitui numa
excelente ferramenta de comunicação com a comunidade acadêmica.
Por fim, cabe ressaltar, que a comunicação interna é tida como referencial
da cultura organizacional da IES, pois são os acadêmicos, docentes e técnicoadministrativos que representam e justificam a existência desta instituição. Ao se
dispor a manter, consolidar e inovar os seus canais de comunicação interna, o
Centro Universitário fortalecerá continuamente a estratégia do diálogo e do
compartilhamento das informações, de forma transparente, eficaz e eficiente.
Segue abaixo gráficos sobre a avaliação da comunidade acadêmica sobre
a comunicação da IES.

Tabela 17: Como você avalia a qualidade das informações que a Agência
de Comunicação e Marketing (ACIM) divulga sobre a FAI?
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional 2015/1
Corpo Docente
Técnicos Administrativos
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

2,20%
5,49%
13,19%
36,26%
42,86%

0,00%
2,38%
19,05%
42,86%
35,71%

Fonte: Avaliação Institucional 2015/1

Tabela 18: Você é informado sobre as decisões/mudanças que afetam o
seu trabalho?
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional 2015/1
Corpo Docente
Técnicos Administrativos
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,15%
5,38%
15,05%
37,63%
39,78%

4,76%
2,38%
19,05%
33,33%
40,48%

Fonte: Avaliação Institucional 2015/1
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Tabela 19: Como você avalia a divulgação de informações sobre a FAI para
a comunidade interna (acadêmicos, professores e funcionários)?
Escala
Corpo Docente

Avaliação Institucional 2015/1
Corpo Discente

Não respondeu
0,00%
Não sei/Não se
0,00%
aplica
1
2,20%
2
5,49%
3
5,49%
4
48,35%
5
38,46%
Fonte: Avaliação Institucional 2015/1

0,00%
0,00%

Técnicos
Administrativos
0,00%
0,00%

2,93%
3,02%
9,90%
41,98%
42,16%

2,38%
4,76%
14,29%
40,48%
38,10%

Tabela 20: Como você avalia os serviços e funcionalidades do Portal
Unimestre?
Escala

Avaliação Institucional 2015/1
Corpo Docente
Técnicos Administrativos
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5
Fonte: Avaliação Institucional 2015/1

2,13%
2,13%
7,45%
40,43%
47,87%

0,00%
7,14%
16,67%
45,24%
30,95%

Tabela 21: Como você avalia a divulgação da FAI pelos canais externos de
comunicação (jornal impresso, revistas, rádio, internet etc.)?
Escala

Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional 2015/1
Corpo Docente
Corpo Discente
Técnicos
Administrativos
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,53%
3,53%
7,06%
42,35%
43,53%

3,21%
2,55%
11,80%
41,64%
40,79%

0,00%
0,00%
4,88%
56,10%
39,02%

Fonte: Avaliação Institucional 2015/1
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Tabela 22: Como você avalia o serviço de Ouvidoria da FAI?
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional 2015/1
Corpo Docente
Corpo Discente
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,69%
1,56%
10,94%
34,38%
48,44%

4,59%
3,13%
11,07%
40,94%
40,27%

Fonte: Avaliação Institucional 2015/1

Tabela 23: Como você avalia a imagem da FAI na sociedade?
Escala

Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional 2015/1
Corpo Docente
Corpo Discente
Técnicos
Administrativos
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,15%
2,15%
4,30%
21,51%
69,89%

3,19%
2,46%
5,75%
32,03%
56,57%

0,00%
2,38%
0,00%
26,19%
71,43%

Fonte: Avaliação Institucional 2015/1

Tabela 24: Como você avalia a divulgação das informações sobre os
assuntos acadêmicos (provas em atraso, justificativa de falta, matrícula,
regras internas)?
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional 2015/1
Corpo Discente
0,00%
0,00%
3,14%
3,23%
10,71%
36,20%
46,72%

Fonte: Avaliação Institucional 2015/1
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Tabela 25: Como você avalia a atualização das informações das redes
sociais que a FAI participa?
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional 2015/1
Corpo Discente
0,00%
0,00%
2,91%
3,00%
7,04%
37,52%
49,53%

Fonte: Avaliação Institucional 2015/1

Tabela 26: Como você avalia a agilidade na atualização de notícias e
informações no site da FAI?
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional 2015/1
Corpo Discente
0,00%
0,00%
3,33%
3,15%
8,06%
37,59%
47,87%

Fonte: Avaliação Institucional 2015/1

Tabela 27: Como você avalia a clareza das informações no site da FAI?
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional 2015/1
Corpo Discente
0,00%
0,00%
3,48%
2,20%
6,40%
35,96%
51,97%

Fonte: Avaliação Institucional 2015/1
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Tabela 28: Como você avalia a facilidade de acesso às informações no site
da FAI?
Escala

Avaliação Institucional 2015/1
Corpo Discente
0,00%
0,00%

Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

3,10%
2,37%
5,75%
36,68%
52,10%

Fonte: Avaliação Institucional 2015/1

Tabela 29: Como a FAI é reconhecida na sociedade?
Escala

Como a melhor instituição de ensino superior
privada da região
Pela formação de profissionais qualificados
Pela contribuição social de suas ações
universitárias
Pela qualidade de ensino
Todas as alternativas acima
Não tenho condições de responder

Avaliação Institucional
2015/1
Corpo Discente
5,72%
12,52%
9,17%
14,43%
49,09%
9,07%

Fonte: Avaliação Institucional 2015/1

Constata-se portanto, que a comunicação com a comunidade (Dimensão
IV), tanto externa quanto interna, visam garantir a qualidade e eficiência dos
canais de comunicação, em relação às atividades desenvolvidas e seus
respectivos processos avaliativos. Cabe a esta Comissão recomendar que no
processo de implantação do Centro Universitário, a IES continue a fortalecer a
estratégia do diálogo e do compartilhamento das informações, de forma
transparente, eficaz e eficiente.
3.3.3 Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes
Os discentes tem atendimento prioritário na IES, tanto em sala de aula,
onde os docentes atenderão as dúvidas e questionamentos, pertinentes às
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temáticas e vivências previstas para cada aula, quanto no atendimento
extraclasse realizado nas respectivas disciplinas.
A instituição possui um Programa de Gestão Institucional gerenciado pela
Direção Geral/Reitor em conjunto com as coordenações de curso, que visa, entre
outros objetivos, acompanhar a vida acadêmica dos discentes, facilitando os
encaminhamentos nas dificuldades e necessidades individuais que estes
porventura venham a apresentar. Partindo desse diagnóstico, são montadas
estratégias de intervenção e acompanhamento das diversas atividades com o
objetivo de assegurar o apoio necessário para a sua permanência na IES.
Outro Programa, denominado Integra FAI, desenvolvido nesta área,
objetiva contribuir na formação integral dos acadêmicos, mediante a oferta de
atividades que vão além da sala de aula e dos conteúdos curriculares e visam
essencialmente o acolhimento dos ingressantes, o acompanhamento contínuo
no decorrer do curso e a manutenção do vínculo com os egressos. Dentre as
atividades desenvolvidas destaca-se o Seminário Interativo, que, aliado a outras
atividades, se propõe a realizar um processo de inserção diferenciada no ensino
superior, oferecendo aos acadêmicos a oportunidade de participar oficinas e
palestras, com temas diversos; o Bate-Papo com a Direção/Reitoria destinado
ao acompanhamento das necessidades e anseios dos acadêmicos; palestra com
foco voltado para o contexto do Ensino Superior. Além disso, são desenvolvidas
estratégias diversas que englobam: a recepção dos acadêmicos no primeiro dia
letivo pelos coordenadores dos respectivos cursos; desenvolvimento de aulas
magnas;

apresentação

dos

Setores/Núcleos

Administrativos

e

da

Direção/Reitoria da IES; apresentação e entrega do Manual Acadêmico; visita e
treinamento na biblioteca da Instituição, sendo que todas estas atividades tem o
objetivo de explicar o funcionamento institucional e garantir uma maior
aproximação do ingressante com a IES.
A instituição também oferece aos seus acadêmicos, a oportunidade de
participar dos programas de internacionalização, com a finalidade de conhecer
novas culturas e realizar trocas de conhecimento.
Vale ressaltar que este fomento intercultural no ensino, na pesquisa e na
extensão oportuniza a convivência com outras realidades, valores e costumes,
bem como favorece o contato com outros estudantes e com diferentes
metodologias pedagógicas. É, nesse cenário, que a instituição está inserida
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neste ambiente internacional, por meio do desenvolvimento de ações
institucionais voltadas com este propósito, tais como: participação em eventos
científicos internacionais, viagens de estudos ao exterior, participação no
Programa Ciência sem Fronteiras, entre outras.
Anualmente, professores e acadêmicos de diversos cursos da IES
participam e publicam trabalhos científicos em eventos internacionais. Destacase que as viagens de estudos ao exterior tem como objetivo proporcionar aos
acadêmicos o conhecimento das diferentes culturas e práticas utilizadas em
outros países.
Em relação ao Programa Ciência sem Fronteiras, cabe destacar que este
oferece

bolsas

de

estudo

no

exterior

e

oportuniza

aos

acadêmicos/pesquisadores a possibilidade de desenvolver e aprimorar estudos
em alguma das instituições estrangeiras conveniadas com a instituição de
origem. A IES aderiu a este Programa no ano de 2013, com a finalidade de
consolidar e expandir a internacionalização da instituição, por meio de
intercâmbios internacionais.
Vale ressaltar que até o momento a instituição teve a participação de 02
(dois) acadêmicos no Programa Ciência Sem Fronteiras e vários estudantes e
egressos já realizaram experiências de intercâmbio no exterior. Periodicamente,
são realizados debates e mesas redondas com estes acadêmicos e egressos,
no intuito de promover a socialização de experiências e incentivar esta prática
nos acadêmicos, por fornecer-lhes subsídios que permitem avaliar de forma
concreta as oportunidades de estudo e de trabalho no exterior.
Cabe destacar ainda, o atendimento aos discentes realizados através do
SAE como: Programas de bolsas e financiamentos; Programa de Locação de
Imóvel; Programa de Estágio/Emprego; Serviço de Apoio Psicopedagógico
(Programa de Apoio Psicológico e Pedagógico); Programa Rotas e o Programa
Integra FAI. Todos estes programas estão implantados e regulamentados na
IES.
A seguir destaca-se brevemente algumas das mais importantes ações de
atendimento aos discentes realizados pela IES
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Quadro 12: Ações de atendimento aos discentes desenvolvidas pela IES
Programa de Acolhida aos Calouros - PAC
O PAC se propõe a realizar um processo de inserção diferenciada no ensino superior;
o Bate-Papo com a Direção/Reitoria destinado aos acadêmicos, a Conversa com a
Direção/Reitoria oferecida às famílias, docentes, técnico-administrativos e egressos
num ambiente diferenciado com foco na interatividade (estratégia de conversação
emergente).
A Coordenação deste Programa está sob a incumbência do NAAP – Núcleo de
Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico. Sua proposta visa atender as dificuldades
que estes encontram, tendo em vista a possibilidade de obter um maior e melhor
aproveitamento da formação oferecida na instituição. O atendimento oferecido pelo
NAAP possibilita a troca de experiências e informações relacionadas ao meio
acadêmico e as exigências do mercado de trabalho. Sua metodologia proporciona a
socialização e o enriquecimento dos conhecimentos, das habilidades e competências
necessárias no meio acadêmico/profissional.
Programa de Formação Inicial – Nivelamento
Tendo em vista que os ingressantes vêm de diferentes realidades e que o Ensino
Médio em nosso país encontra-se com diferentes níveis, julgamos necessário
oferecer aos alunos mecanismos de nivelamento que serão facilitadores do processo
ensino-aprendizagem. Este mecanismo está implantado nas disciplinas de Língua
Portuguesa, Matemática e em outras áreas específicas de cada curso (em que houver
esta necessidade), através de regulamentação específica.
Bolsas de Estudos/Financiamento Estudantil
A equipe do SAE é responsável pela coordenação, gestão e acompanhamento do
Financiamento Estudantil (FIES), das Bolsas de Estudo e Pesquisa dos Artigos 170 e
171 da Constituição Estadual de Santa Catarina e do Programa Universidade para
Todos (PROUNI). Destaca-se que, com a implantação do Centro Universitário, os
processos de gestão das bolsas e financiamentos estudantil passou a ser
incorporados pelo Núcleo de Gestão Financeira, o que lhe confere maior agilidade
nestes processos e garante a possibilidade de ampliação dos demais programas de
atendimento aos discentes.
Apoio Psicopedagógico
A finalidade do Serviço de Apoio Psicopedagógico é garantir acompanhamento
psicológico ou pedagógico aos acadêmicos e colaboradores da instituição. O
Programa de Apoio Psicológico e Pedagógico visa orientar e realizar intervenções
breves, ou ainda, sugerir encaminhamentos para os casos em que se fizer necessária
uma terapia de orientação e acompanhamento. O propósito deste serviço é orientar
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e auxiliar na realização de atividades acadêmicas definidas pelos docentes, ou ainda,
sugerir encaminhamentos para os casos que se fizerem necessários. O atendimento
psicopedagógico é prestado de forma gratuita pela instituição e garante a inclusão e
a acessibilidade de todos os acadêmicos. No SAE, assim como nos diversos
setores/núcleos da instituição, há um espaço destinado ao Atendimento Prioritário,
com acompanhamento de profissionais especializados, no intuito de garantir a
acessibilidade e a integração das pessoas com deficiência na instituição.
Locação de imóvel
A instituição disponibiliza no SAE, um

cadastro

de

imóveis destinados aos

acadêmicos, que necessitam encontrar residência no município.
Programa de Estágio
O Programa de Estágio visa à preparação do acadêmico para o mercado de trabalho,
sendo ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho,
acompanhado por professor orientador do Centro Universitário FAI e o supervisor da
parte concedente. No SAE, há uma Central de Estágios, que é responsável pela
gestão dos estágios obrigatórios e não obrigatórios. Este núcleo será responsável
pelos convênios entre o Centro Universitário FAI e as entidades concedentes de
estágio, a verificação da devida matrícula e frequência dos acadêmicos nas aulas,
durante a realização do estágio; a guarda e organização da documentação e o
repasse das informações aos acadêmicos, referentes às condições de adequação do
estágio, entre outras atribuições.
Programa Rotas
O Programa Rotas tem como objetivo auxiliar os acadêmicos dos municípios vizinhos
no deslocamento até o Centro Universitário FAI. Com este programa a instituição visa
manter e ampliar fronteiras de abrangência, buscando sua inserção em regiões mais
distantes.
Fonte: Documentos da IES (2017)

Neste enfoque, pode-se observar que os programas de atendimento aos
discentes, atualmente implantados, garantem a excelência no acolhimento e
acompanhamento dos acadêmicos na IES.
Ademais, pensando na qualidade do atendimento aos discente, estão
sendo reformulados e criados novos espaços de convivência a fim de
proporcionar um ambiente acolhedor e dinâmico.
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Assegura-se, portanto, o aperfeiçoamento contínuo nos processos de
gestão, apoio psicopedagógico, programas de acolhimento ao ingressante,
programas de acessibilidade e nivelamento, assim, como o atendimento
realizado pela coordenação e professores terão um acompanhamento mais
eficaz e integrado.
Apresentam-se nas tabelas que seguem alguns dados sobre o
atendimento aos discentes e atividades organizadas pela IES:

Tabela 30: Dados gerais das matrículas nos cursos de graduação
Indicador

Ano de referência
2015
2016
2017

Número de
Ingressantes
646
590
506

Fonte: Dados da IES

Tabela 31: Dados das matrículas nos cursos de graduação
Matriculados por curso
2015

2016

Administração

173

Agronomia

339

Arquitetura e Urbanismo

85

Ciências Contábeis

147

Direito

248

Engenharia Civil

214

Engenharia de Produção

53

Gestão da Tecnologia da Informação

99

Matemática

24

Medicina Veterinária

438

Pedagogia

178

Tecnologia em Alimentos

33

Administração

161

Agronomia

299

Arquitetura e Urbanismo

92

Ciências Contábeis

149

Direito

252

Engenharia Civil

222

Engenharia de Produção

68
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2017

Gestão da Tecnologia da Informação

83

Matemática

16

Medicina Veterinária

448

Pedagogia

166

Tecnologia em Alimentos

33

Administração

164

Agronomia

255

Arquitetura e Urbanismo

95

Ciências Contábeis

120

Direito

264

Engenharia Civil

197

Engenharia de Produção

67

Gestão da Tecnologia da Informação

77

Medicina Veterinária

445

Pedagogia

134

Tecnologia em Alimentos

09

Fonte: Dados da IES

O SAE tem como objetivo principal objetivo atender os oferecendo
programas e projetos de assistência estudantil e serviços de informação. O SAE
busca continuamente proporcionar o acesso e a continuidade dos estudos aos
acadêmicos. Fornece ainda programas de apoio profissional e habitacional,
auxiliando os acadêmicos a encontrar imóveis para alugar bem como uma
colocação ou recolocação no mercado de trabalho.
Na sequência, apresenta-se um quadro com as informações em relação
ao quantitativo de bolsas ofertadas pela IES:

Tabela 32: Bolsas ofertadas pela IES
Número de bolsas oferecidas
2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

Artigo 170 - Estudo

39

30

28

24

21

21

Artigo 170 - Pesquisa

2

2

2

2

2

2

Artigo 171 – Estudo

11

24

18

18

8

7

Artigo 171 – Pesquisa

15

25

18

10

12

5

Artigo

X

X

X

X

X

8

171

-

Licenciaturas

58

ProUni

253

242

251

231

224

216

PIC FAI (bolsas anuais)

16

25

21

Monitoria(bolsas anuais)

48

49

39

Fonte: Dados da IES (2017)

Acrescenta-se a isso, o expressivo número de eventos realizados por
cada curso. Destacam-se alguns eventos de abrangência regional como a
Jornada das Licenciaturas, Jornada Tecnológica - JORTEC, Workshop Jurídico,
Simpósio do curso de Agronomia e Tecnologia de Alimentos – AGROTEC,
InovaAgro, entre outros. Eventos estes que trazem palestrantes de renome
nacional a fim de integrar a instituição com a comunidade e egressos. Outrossim,
a IES também realizou eventos internacionais, como a Conferência Internacional
e Mostra Científica em Bem-estar Animal (Cibea), com palestrantes e
participantes nacionais e internacionais.
Os acadêmicos são estimulados ainda a participarem de eventos externos
a instituição bem como a publicarem as produções acadêmicas em revistas ou
eventos. Somando a isso, os cursos de graduação ofertam os grupos de estudo
e pesquisa, aos quais possibilitam aos estudantes desenvolver habilidades e
competências essenciais para a pesquisa. Outrossim, a IES mantém revistas
internas online, para as quais os grupos de estudos e/ou acadêmicos
pesquisadores são incentivados a publicarem a sua pesquisa.
Ademais, cada curso possui sua representatividade através do seu Centro
Acadêmico, que possui um estatuto próprio. Esta organização tem como
finalidade básica, desenvolver nos acadêmicos uma consciência participativa,
crítica e política, visando a melhoria da educação e a formação de uma visão
mais ampla da realidade social que os cerca.
A organização estudantil é um mecanismo pelo qual os discentes
planejam, participam das decisões acadêmicas da instituição, realizam
atividades extracurriculares como debates, palestras, projetos de extensão,
feiras, eventos, entre outros que fomentam o desenvolvimento de lideranças e
promovem a inserção do curso na comunidade local e regional.
A IES possui ainda um Programa de Acompanhamento ao Egressos –
PAE que visa acompanhar os acadêmicos concluintes, proporcionando a
inserção profissional, através do banco de currículos e vagas, e oportuniza a
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participação em disciplinas contribuindo para o constante aprimoramento e
atualização dos profissionais.
Aos egressos, é oportunizado ainda o programa Sou Sempre FAI que
permite que os mesmos inscrevam-se em disciplinas presenciais ou
semipresenciais, predeterminadas por semestres, no curso que colou grau.
Proporciona-se, assim, a mediação de ideias e experiências, incentivando a
formação continuada dos egressos da instituição.

3.4 EIXO IV: POLÍTICAS DE GESTÃO
3.4.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal
A Instituição valoriza a titulação de seu quadro docente, ao realizar a
contratação de profissionais, doutores, mestres e especialistas. Assim, conforme
o Plano de Carreira o valor pago pela hora/aula prevê valores diferenciados
(mediante abertura de edital), de acordo com a respectiva formação do docente,
ou seja, quanto mais elevada a formação, maior o valor da hora/aula.
Pensando na formação e qualificação constante de seu corpo docente, a
IES mantém o Centro de Aperfeiçoamento Docente – CAD com a função de
proporcionar uma formação continuada aos docentes aprimorando metodologias
que visem melhorias na atuação em sala de aula, articulando subsídios didáticos
e metodológicos, de modo a favorecer e garantir a excelência no processo
ensino aprendizagem.
Para que os acadêmicos aprendam a aprender, faz-se necessário que o
professor estruture sua ação pedagógica de forma ativa e interativa. A
interiorização dos conceitos requer ajuda para o processamento, reestruturação
e comunicação da informação. Observa-se que quase todas as técnicas e
dinâmicas de aprendizagem têm aspectos que se podem relacionar com os
distintos momentos da interiorização de conceitos que partem de uma
concepção global como referência. Estas vivências pedagógicas são propostas
com base em um referencial teórico. E, para que se tornem eficazes, requerem
critérios pedagógicos científicos, em que os docentes se proponham a
desenvolver suas propostas dentro do contexto curricular de cada disciplina ou
área, possibilitando a autonomia do acadêmico.
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Uma das principais preocupações é com a consolidação da prática inter e
transdisciplinar, alinhados com os objetivos e o perfil do egresso de cada curso.
Outra questão importante é salientar que dentre as atividades do CAD
está a preocupação com o processo de avaliação que se estrutura no contexto
do ato de ensinar e aprender. A avaliação é um dos momentos nos quais se
exige um acordo que estabeleça não só quando e o que se avalia, mas que se
constitua num processo capaz de solucionar os possíveis problemas e
dificuldades que por ventura possam estar ocorrendo. Portanto, ao longo do
trabalho a que se propõe, o CAD apresenta elementos e instrumentos que
possibilitem aos docentes, repensar suas práticas de planejamento, mediação e
avaliação.
Cabe destacar, que as ações de formação e capacitação docente são
desenvolvidas continuamente. Outrossim, a instituição fomenta a capacitação
pedagógica e continuada dos docentes, possibilitando o aperfeiçoamento da
prática educativa em prol da qualidade da formação ofertada aos discentes.
Destaca-se, o incentivo dado aos docentes para a sua participação em eventos
científicos, técnicos, culturais, tanto internos como externos. Proporciona-se
ainda a difusão dos conhecimentos, bem como a atualização em relação as
inovações e tendências pedagógicas. A criação de espaços de reflexão e diálogo
das vivências e experiências didáticas, por meio das atividades do CAD,
proporcionam aos docentes resultados positivos e produtivos na sua atuação
profissional, que fazem a diferença no processo de ensino aprendizagem.
Outrossim, a IES tem procurado no decorrer de sua história, investir
também na qualificação profissional do seu corpo técnico-administrativo,
implementando políticas humanizadoras e incentivando a busca contínua na
formação profissional e a melhoria das relações de trabalho. Lançado em
fevereiro de 2014, o Programa de Treinamento e Desenvolvimento Profissional
– T&D foi criado com o objetivo de incentivar a formação continuada por meio de
capacitações, formações, cursos, oficinas e atividades. Sua proposta, pauta-se,
na melhoria e aprimoramento da qualidade do trabalho a ser exercido, por meio
da consolidação de programas destinados ao aperfeiçoamento de seus
funcionários, para a construção da autonomia profissional e a excelência do
atendimento.
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Neste contexto, frente a autoavaliação institucional, referente as políticas
de pessoal destacam-se os gráficos abaixo:
Tabela 33: Condições de trabalho (regime de trabalho, remuneração)
oferecidas pela IES
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional 2016/1
Corpo Docente
Técnicos Administrativos
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,89%
17,92%
58,49%
21,70%

0,00%
0,00%
26,98%
53,97%
19,05%

Fonte: Avaliação Institucional 2016/1

Tabela 34: Incentivos e/ou estímulos profissionais em relação à
capacitação e à produção didático-pedagógica pela IES
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional 2016/1
Corpo Docente
0,00%
0,00%
0,00%
8,74%
15,53%
57,28%
18,45%

Fonte: Avaliação Institucional 2016/1

Tabela 35: Contribuição dos programas de
desenvolvidos pela IES na qualificação profissional
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

formação

docente

Avaliação Institucional 2016/1
Corpo Docente
0,00%
0,00%
0,00%
4,90%
18,63%
52,94%
23,53%

Fonte: Avaliação Institucional 2016/1
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Tabela 36: Liberdade conferida aos docentes para expressarem suas
opiniões de forma legítima
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional 2016/1
Corpo Docente
Técnicos Administrativos
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,94%
3,77%
3,77%
61,32%
30,19%

0,00%
3,28%
13,11%
57,38%
26,23%

Fonte: Avaliação Institucional 2016/1

Tabela 37: Existência de integração entre os membros da IES e de um clima
institucional de respeito
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional 2016/1
Corpo Docente
Técnicos Administrativos
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,96%
8,65%
57,69%
32,69%

0,00%
1,59%
17,46%
58,73%
22,22%

Fonte: Avaliação Institucional 2016/1

Tabela 38: Trabalho em equipe, espírito de cooperação e solidariedade
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional 2016/1
Corpo Docente
Técnicos Administrativos
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,94%
10,38%
55,66%
33,02%

0,00%
4,76%
19,05%
53,97%
22,22%

Fonte: Avaliação Institucional 2016/1
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Tabela 39: Acesso às instâncias de gestão da IES
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional 2016/1
Corpo Docente
Técnicos Administrativos
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,97%
0,00%
7,77%
50,49%
40,78%

0,00%
0,00%
19,05%
60,32%
20,63%

Fonte: Avaliação Institucional 2016/1

Tabela 40: Seu grau de satisfação pessoal e profissional
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional 2016/1
Corpo Docente
Técnicos Administrativos
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,77%
60,38%
35,85%

0,00%
0,00%
9,52%
49,21%
41,27%

Fonte: Avaliação Institucional 2016/1

Tabela 41: Contribuição dos programas de capacitação desenvolvidos pela
IES na qualificação profissional
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional 2016/1
Técnicos Administartivos
0,00%
0,00%
0,00%
9,52%
15,87%
58,73%
15,87%

Fonte: Avaliação Institucional 2016/1
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Tabela 42: Participação nos eventos de confraternização promovidos pela
FAI
Escala
Não respondeu
Não sei/Não se
aplica
1
2
3
4
5

Avaliação Institucional 2016/1
Técnicos Administartivos
0,00%
0,00%
0,00%
6,56%
26,23%
52,46%
14,75%

Fonte: Avaliação Institucional 2016/1

Pode-se observar, por meio dos gráficos, anteriormente apresentados,
que docentes e técnicos-administrativos apresentam alto índice de satisfação em
relação à política de pessoal adotada pela IES.

3.4.1.1 Políticas de Capacitação Docente

As Políticas de Formação e Capacitação dos docentes da instituição
visam assegurar o aprimoramento contínuo das atividades acadêmicas
desenvolvidas sejam estas no contexto do ensino, da pesquisa (iniciação
científica) ou da extensão. Entre, as ações desenvolvidas, destacam-se:
palestras, cursos, oficinas, cine-conferências, atividades interativas, entre
outras, que contribuem, essencialmente, na consolidação dos princípios que
regem as práticas didático-pedagógicas.
Objetiva-se, neste contexto, a construção de competências e habilidades,
inclusive, para “sanar” possíveis dificuldades ou ajustes constatados na
Avaliação Institucional e nas reuniões realizadas com os docentes, que podem
contribuir para a otimização da proposta pedagógica.
O CAD - Centro de Aperfeiçoamento Docente foi implantado no ano de
2003, com a função de ser um programa direcionado para capacitar o corpo
docente e atuar como um instrumento de estímulo à formação, por meio da
consolidação de propostas dos estudos teórico-metodológicos que objetivam o
desenvolvimento pessoal e profissional dos professores.
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Aliás, uma das principais preocupações do CAD é com a consolidação da
prática inter/transdisciplinar/integradora, alinhada com os objetivos e o perfil do
egresso de cada curso.
Da mesma forma, o uso dos recursos tecnológicos promove a autonomia
e a renovação de métodos didáticos e pedagógicos, tornando o processo
educativo mais dinâmico, interativo e inovador. A instituição disponibiliza os
laboratórios de informática, a lousa digital, os recursos audiovisuais (como
projetor multimídia e caixas sonoras), entre outros, que favorecem a interação
docente/discente e promove a consolidação do aprendizado no ambiente da sala
de aula.
Vale ressaltar que as atividades desenvolvidas no Portal Moodle, tem-se
intensificado a cada semestre, o que reforça a necessidade do aprimoramento
docente com relação ao uso das modernas ferramentas tecnológicas.
Outra questão a ser destacada é que, dentre as atividades do CAD, está
a preocupação com o processo de planejamento, mediação e avaliação no
contexto educacional. Um planejamento bem elaborado, assegura a organização
e desenvolvimento da prática pedagógica, consolidando-a de forma eficaz com
os princípios da mediação e da perspectiva integradora/inter(trans)disciplinar.
A IES entende que o desenvolvimento do corpo docente é fundamental
para garantir a eficiência e a eficácia no processo ensino aprendizagem. Neste
sentido, a mesma tem disposto no PDI da Faculdade, as seguintes políticas de
qualificação docente:
- Incentivo à busca por maior grau de formação, através do pagamento
diferenciado por titulação;
- Melhoria contínua da capacitação docente através do CAD – Centro de
Aperfeiçoamento Docente;
- Avaliação semestral do desempenho de cada docente, visando à
melhoria do processo ensino aprendizagem;
- Auxílio para participação em congressos, seminários e eventos
científicos da área de atuação;
- Incentivo à produção científica, com publicações relacionadas à área de
formação e atuação em revistas científicas reconhecidas e da própria IES.
Já o PDI 2016-2020, referente ao Centro Universitário se propõe a
desenvolver as seguintes políticas de formação e capacitação docente:
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- Oferta de atividades de formação continuada que venham a enriquecer
a qualificação profissional dos docentes, bem como a sua realização pessoal.
- Definição de orçamento semestral para investimentos na Formação e
Capacitação Docente;
- Implantação do NADD – Núcleo de Apoio Docente e Discente como
órgão responsável pela estruturação semestral do Programa Saberes;
- Fortalecimento da cultura e do clima organizacional da Instituição,
consolidando a nova estrutura acadêmica;
- Adoção de espaços de reflexão e discussão, com ênfase na perspectiva
inter(trans)disciplinar/integradora;
- Estímulo à adoção de metodologias ativas de ensino aprendizagem, que
concebem o acadêmico como protagonista do processo educativo.
- Fomento ao uso dos recursos de tecnologia da informação e de
comunicação e das salas interativas, tornando o processo educativo mais
dinâmico, interativo e inovador.
- Apoio ao desenvolvimento intelectual, em nível de pós-graduação Lato
e Stricto Sensu.
- Incentivo à participação docente em eventos científicos, da área de
atuação, bem como os de caráter artístico, cultural e/ou tecnológico;
- Estímulo contínuo à difusão das produções acadêmicas;
- Incremento das práticas de respeito, preservação ambiental e
sustentabilidade;
- Desenvolvimento das práticas da educação inclusiva, com estímulos
para a comunicação em LIBRAS;
- Desenvolvimento de ações e estratégias de formação com ênfase nas
defesa e proteção dos direitos humanos e igualdade étnico-racial, bem como o
respeito a diversidade social e cultural;
- Garantia da infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades
de pesquisa (iniciação científica) e de atividades de extensão.
O CAD assume, neste contexto, o compromisso da formação do corpo
docente, através da consolidação de propostas dos estudos teóricometodológicos para a construção da autonomia profissional, na busca pelo
aperfeiçoamento pessoal, realizando atividades de formação por cursos e entre
todos os cursos da IES.
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Desta forma destacam-se (nas tabelas que seguem) as atividades
desenvolvidas semestralmente (de forma continuada) pelo CAD e as atividades
de formação ofertadas pelo Programa Saberes, cuja proposta visa assegurar a
formação continuada dos professores que atuam nos cursos de Graduação e
Pós Graduação da IES.

Tabela 43: Atividades de formação continuada ofertadas pelo CAD em 2015

ATIVIDADE

- V Encontro de Formação dos Gestores de
Graduação e Pós-Graduação

- Reunião com os membros consultivos

PERÍODO

02 e 03 de
fevereiro de
2015

Coordenação: Direção de
Administrativa, Direção de
Ensino e Gerência de
Recursos Humanos

04 de fevereiro

Membros efetivos do CAD

05 de fevereiro

Secretária Acadêmica,
Direção de Ensino e
Coordenadores dos Cursos

06 de fevereiro

Direção de Ensino

- Revisão do Manual do Docente

- Treinamento sobre o Sistema UniMestre e
normas internas para docentes ingressantes no
primeiro semestre

RESPONSÁVEL

Secretária Acadêmica
e NTI

- 1ª Tertúlia Interativa: “A arte do relacionamento
na sala de aula”

06 de fevereiro

Direção de Ensino

- Treinamento dos professores que utilizarão o
Programa MOODLE nas disciplinas
semipresenciais.

Agenda com
cada professor
(a)

Direção de Ensino e
Professora Silviane Lawall do
NTI

Maio a junho

Coordenação de Pedagogia
e Direção de Ensino

- Participação dos docentes na 11ª Jornada das
Licenciaturas.
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- Treinamento para docentes ingressantes no
segundo semestre

Julho/agosto

Direção de Ensino
Secretária Acadêmica
e NTI

- Procedimentos estratégicos e metodológicos
das disciplinas semipresenciais

Julho/agosto

Direção de Ensino,
Professora Silviane Lawall e
Juliane Colling do NTI

Fonte: Projeto CAD 2015

Tabela 44: Atividades do CAD ofertadas pelo Programa Saberes em 2015
TEMÁTICA

DATA
HORÁRIO

- Formação aos Coordenadores: "Um olhar
para o futuro - a construção de um caminho
otimizado promovendo a diferenciação na IES"

03 de fevereiro
08 h às 14 h

Maravilhas Park
Hotel – Maravilha,
SC

04 e 11 de fevereiro
14h às 16h

Sala 27 FAI Faculdades

- 1ª Tertúlia Interativa: “A arte do
relacionamento na sala de aula”

06 de fevereiro

Sala 09 B FAI Faculdades

- “Qualificando o processo de elaboração dos
Trabalhos de Conclusão de Curso” (Docentes
de Administração, Ciências Contábeis e Gestão
da Tecnologia da Informação)

18 de fevereiro

Sala da Monitoria

- Conversa com a Direção: “Gestão institucional
e os 15 anos de história da FAI”
(Programa Integra FAI)

30 de março
16 horas

Sala 31

- Conversa com a Direção: “Gestão institucional
e os 15 anos de história da FAI”
(Programa Integra FAI)

07 de abril
18 horas

Sala 31

- Conversa com a Direção: “Gestão institucional
e os 15 anos de história da FAI”
(Programa Integra FAI)

23 de abril
10 horas

Sala 31

30 de maio: 10h às 16h
03 de junho: 17:30h às
18:30h

Sala 24
Bloco A

20 de junho

Encanto Eventos

LOCAL

Palestrante: Caio Polizel
- Encontro de formação com todos os
professores de Metodologia Científica.
Coordenação: Jair André Turcatto

- Formação: “Currículo Lattes”
Ministrantes: Adriane Dal Bosco, Júlia Bagatini,
Juliane Colling e Liana Suski
- Palestra: “Metodologias ativas de ensino &
aprendizagem”
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Ministrante: William Klein
- Palestra: “Imagem institucional,
profissionalismo e humanização nas relações
de trabalho”

20 de junho

Encanto Eventos

21 de julho
14 h às 17 h
e 19 h às 22h

FAI Faculdades

05 de agosto
19:30 h às 22:30 h

Auditório 3° piso
Bloco C

21 de agosto
14 h às 16 h

Sala 33
Bloco A

01 de outubro
14h às 16h

Sala 33
Bloco A

03 de novembro
17h 45min às
18h 45min

Sala 33
Bloco A

Ministrante: Mauro Gaglieti
- Oficina: “A Plataforma MOODLE como
ferramenta de interação e aprendizagem”
Ministrante: Juliane Colling, Beatriz Moesch,
Ricardo Werlang
- Palestra: “Diretrizes do ENADE e
Aprendizagem Ativa”
Ministrante: Cosme Massi
- Web conferência: “Reflexos da Economia
Brasileira no Mercado Educacional”
Ministrante: William Klein
- Mesa redonda: “A hora e a vez das
metodologias inovadoras”
Ministrantes:
- Adilson Fabris; Maria Preis Welter; Rosiane
Oswald; Silviane Lawall Soares
- Fórum Interativo I: “Metodologias InterATIVAS
como estratégia de aprendizagem”
Ministrantes:
- Rosiane Oswald; Nathália Werlang; Jamir
Rauta
- Fórum Interativo II: “Projetos Integradores
Interdisciplinares: compartilhando experiências”
Ministrantes:
- Adilson Fabris; Maria Preis Welter; Silviane
Soares Lawall;
Mediadora: Graciane Hammes
Fonte: Projeto CAD 2015

18 de novembro
17h 45min às
18h 45min

Sala 33
Bloco A

Tabela 45: Atividades de formação continuada ofertadas pelo CAD em
2016
ATIVIDADE
- 6° Encontro de Formação dos Gestores da
FAI/UCEFF

- Reunião com os membros consultivos

PERÍODO

RESPONSÁVEL

05 e 06 de
fevereiro de
2016

Coordenação: Direção de
Administrativa, Direção de
Ensino e Gerência de
Recursos Humanos

04 de fevereiro

Membros efetivos do CAD
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- Revisão do Manual do Docente

08 de fevereiro

Secretária Acadêmica,
Direção de Ensino e
Coordenadores dos Cursos

- Treinamento sobre o Sistema UniMestre e
normas internas para docentes ingressantes no
primeiro semestre

10 de fevereiro

Direção de Ensino Secretária
Acadêmica e NTI

- Palestra: “A construção da aprendizagem ativa
através da Metodologia da Problematização com
o Arco de Maguerez”

10 de fevereiro

Dr. Neusi Aparecida Navas
Berbel

- Treinamento dos professores que utilizarão o
Programa MOODLE nas disciplinas
semipresenciais.

Agenda com
cada professor
(a)

Direção de Ensino e
Professora Silviane Lawall do
NTI

Maio a junho

Coordenação de Pedagogia
e Direção de Ensino

- Treinamento para docentes ingressantes no
segundo semestre

20 de julho

Direção de Ensino Secretária
Acadêmica e NTI

- Procedimentos estratégicos e metodológicos
das disciplinas semipresenciais

Julho/agosto

Direção de Ensino,
Professora Silviane Lawall e
Juliane Colling do NTI

- Participação dos docentes na 12ª Jornada das
Licenciaturas.

Fonte: Projeto CAD 2016

Tabela 46: Atividades do CAD ofertadas pelo Programa Saberes em 2016
TEMÁTICA
- Formação aos Coordenadores: "Gestão
estratégica no Ensino Superior: novos tempos,
novas práticas " e
“O impacto do ENADE na gestão da IES:
construindo alternativas viáveis”
Palestrante: Adriano de S. Coelho
- Formação aos Coordenadores: “O papel do
ambiente acadêmico na retenção e
permanência com sucesso de estudantes na
FAI/UCEFF”

DATA
HORÁRIO

LOCAL

04 de fevereiro
09 h às 17 h

FAI Faculdades –
Itapiranga, SC

05 de fevereiro
09 h às 17 h

FAI Faculdades –
Itapiranga, SC

10 de fevereiro
19h às 22h

Auditório – Bloco C
FAI Faculdades

24 de fevereiro
14h às 17h
19h às 22h

LMI IV –
Bloco C –
FAI Faculdades

Palestrante: Urias Barbosa
- Palestra: “A construção da aprendizagem
ativa através da Metodologia da
Problematização com o Arco de Maguerez”
Palestrante: Neusi Aparecida Navas Berbel
- Palestra: “Inclusão de Pessoas com
deficiência no Ensino Superior”
Palestrante: Edson Lopes
- Palestra: “Competências para o Sucesso”
Palestrante: Prof. Anacleto Ortigara
- Seminário temático: “Regulação e avaliação desafios e perspectivas”

01 de abril
19h às 22h
28 de abril
14h às 15h

Auditório – Bloco C
FAI Faculdades
LMI II –
Bloco A –
FAI Faculdades
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Ministrante: Prof. Graciane Hammes
- Seminário temático: “ENADE e novos
indicadores de qualidade para a Educação
Superior”

05 de maio
14h às 16h

Ministrantes: Prof. Sandro Charopen Machado
e Prof. Neuri Feldmann
Oficina: Aprendendo a se comunicar com o
Dosvox (Sistema de auxílio para deficientes
visuais)

09 de maio
14h às 15h

14h e 20h
Auditório
Bloco C

11 de maio
19h às 22h30min

Complexo Oktober
– Itapiranga - SC

02 de julho
14h às 16h

Sala 202
Bloco C

07 de julho
14h às 22h
08 de julho
08h às 12h

Sala 310
Bloco C

18 de julho:
19h às 22h

Auditório
Bloco C

20 de julho:
18h30min às 22h

Auditório
Bloco C

Ministrante: Alexandre Kaspary
- Palestra: “A vida que vale a pena ser vivida”
Palestrante: Clóvis de Barros Filho
- Formação: “Estruturação do Currículo Lattes”
Ministrantes: Juliane Colling
Treinamento: Comitê de Ética em Pesquisa
Ministrantes: Dr. Otávio José Klein e Simone
Steffens (Universidade de Passo Fundo – UPF)
- Formação: “O jeito FAI de Encantar”
Ministrantes: Cristiana da Luz
- Formação: “Inovação e interatividade no
Ensino Superior - Design Thinking para
Educadores”
Ministrante: Wagner Sanches- FIAP/SP
- Formação: “O papel do gestor acadêmico e
administrativo na busca da qualidade e
excelência institucional”
Ministrante: Wagner Sanches- FIAP/SP
- Formação: “Palestra sobre autismo: Minha
História”
Ministrante: Temple Grandin
Fórum: “Diretrizes Curriculares Nacionais para
os cursos de Licenciatura”
Ministrante: Maria Preis Welter e Lourdes Conci
Griebeler
WEBINAR: “Estratégias de Relacionamento
entre o Professor e Aluno no Processo de
Ensino Aprendizagem”
Ministrante: Urias Barbosa
1° Happy Hour da Pesquisa: “Criação de
Questionários Online”
Ministrante: Nathália Berger Werlang
Seminário: Diretrizes do PPI
Ministrante: Cláudia Cagliari, Silviane Lawall
Soares, Lenir Luft Schmitz e Graciane Hammes
2ª Tertúlia Interativa: “Qualificando as
Atividades Práticas Supervisionadas”

21 de julho:
09h às 18h

Sala 35 –
Bloco A –
FAI Faculdades

Auditório
Bloco C

13 de agosto:
14h às 16h30min

Complexo Oktober

27 de agosto:
08h 30min

Sala 310
Bloco C

14 de setembro:
15h às 16h

Sala 33
Bloco A

23 de setembro:
17h às 19h

LMI 3
FAI Júnior
Bloco A

17 de outubro:
17h às 19h
19 de outubro:
17h às 19h
01 de novembro
17h às 19h
3 de novembro
17h às 19h

Sala 33
Bloco A

Sala 310
Bloco C
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Ministrante: Lenir Luft Schmitz e Graciane
Hammes
Fonte: Projeto CAD 2016

Tabela 47: Atividades de formação continuada desenvolvidas pelo CAD
em 2017
ATIVIDADE

PERÍODO

RESPONSÁVEL

06 e 07 de
fevereiro de
2017

Coordenação: Direção de
Ensino e Gerência de
Recursos Humanos

- Reunião com os membros consultivos

03 de fevereiro

Membros efetivos do CAD

- Revisão do Manual do Docente

08 de fevereiro

Secretária Acadêmica,
Direção de Ensino e
Coordenadores dos Cursos

- Treinamento sobre o Sistema UniMestre e
normas internas para docentes ingressantes no
primeiro semestre

06 de fevereiro

Direção de Ensino
Secretária Acadêmica
e NTI

- Treinamento dos professores que utilizarão o
Programa MOODLE nas disciplinas
semipresenciais.

Agenda com
cada professor
(a)

Direção de Ensino e
Professora Juliane Colling do
NTI

- Participação dos docentes na 13ª Jornada das
Licenciaturas.

Maio a junho

Coordenação de Pedagogia
e Direção de Ensino
Direção de Ensino
Secretária Acadêmica
e NTI

- 8° Encontro de Formação dos Gestores da
FAI/UCEFF

- Treinamento para docentes ingressantes no
segundo semestre

20 de julho

- Procedimentos estratégicos e metodológicos
das disciplinas semipresenciais

Julho/agosto

- 9º Encontro de Gestores da FAI e UCEFF

20 Julho
09h às 17h

Direção de Ensino,
Professora Juliane Colling do
NTI
Direção de Ensino e
Gerência de Recursos
Humanos

Fonte: Projeto CAD 2017

Tabela 48: Atividades do CAD ofertadas pelo Programa Saberes em 2017
TEMÁTICA
- Formação aos Coordenadores: Palestra
Interativa: “Excelência na gestão acadêmica e
coordenação de cursos”

DATA
HORÁRIO

LOCAL

06 e 07 de fevereiro
09 h às 17 h

FAI Faculdades –
Itapiranga, SC

06 de fevereiro
18:30h às 20:30h

Auditório – Bloco C
FAI Faculdades

Palestrante: Professor Wille Muriel
- Palestra Interativa: “7 Entendimentos
necessários para a docência universitária do
Século XXI: tudo é relacionamento”
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Palestrante: Professor Wille Muriel
- Formação: “Planejamento, gestão e avaliação
da modalidade semipresencial”
Ministrante: Professora Lenir Luft Schmitz,
Juliane Colling e Beatriz Moesch
- Formação: “Plataforma Brasil:
encaminhamento de Projeto de Pesquisa ao
Comitê de Ética”
Ministrante: Fabiana Mühl e Ivanice Back Müller
- Formação: “Educação e tecnologias:
implantação de novos modelos de
aprendizagem”

10 de fevereiro
19h às 21h
e
16 de fevereiro
19h às 21h

Sala 20
Bloco A

09 de março
17:15h às 18:45h
e
18 de março
10h às 11:30h

Sala 33
Bloco A

13 março
17 h às 19h

Sala 33
Bloco A

30 de março
19h15 às 21h

Complexo Oktober Itapiranga

12 de Abril
14 h às 16 h

Sala 33
Bloco A

25 a 27 de maio

Master Premium –
Gramado RS

10 de junho
09h 45min às 12h

Auditório
Bloco C

19 de junho
17h30min às 18h30min

LMI IV
(Sala 309 - Bloco C)

29 de Junho
13h30min às 15h30min

Sala 33
Bloco A

Ministrante: Marcello Paskulin
- Palestra: "A vida bem sucedida"
Ministrante: Professor Leandro Karnal

- Palestra interativa: “Gestão Acadêmica no
Século 21: interação, mudanças e possíveis
cenários”
Ministrantes: Professores Jair Turcatto, Lenir
Luft Schmitz e Sadi Reckziegel
- Participação Fórum: “10° CBESP - Educação
Superior no Século XXI: Inovação e
Sustentabilidade”
Organização: Fórum das Entidades
Representativas do Ensino superior Particular
- Oficina: “Conhecendo o mundo virtual da
aprendizagem: possibilidades e desafios em
tempos de conectividade"
Ministrante: Silviane Lawall Soares juntamente
com a Equipe FAI Virtual/UCEFF Conect
- Formação: “Gestão e Planejamento das
Disciplinas Semipresenciais”
Ministrante: Professora Lenir Luft Schmitz,
Juliane Colling e Beatriz Moesch
- Formação: “Seminário de Reestruturação das
Matrizes Curriculares: Missão da IES e Perfil do
Egresso”
Ministrantes: Professores Elton Zeni, Silviane L.
Soares, Lenir L. Schmitz, Graciane Hammes.
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- Programa de Qualificação Profissional:
“Manejo de culturas para Altas Produtividades
em Milho, Soja e Trigo”

07 e 08
e 21 e 22 de Julho

Palmeira das
Missões - RS

Ministrante: Professor Dirceu Gassen
- Oficinas: Plano de Ensino: Elaboração de
Objetivos de Ensino e Aprendizagem – Área
das Agroveterinárias

11 Julho
15h 30min às 17h 30min

LMI IV
(Sala 309 - Bloco C)

Ministrantes: Marcelo Paskulin
- Oficinas: Plano de Ensino: Elaboração de
Objetivos de Ensino e Aprendizagem – Área
das Ciências Sociais

11 Julho
18h às 20h

LMI IV
(Sala 309 - Bloco C)

Ministrantes: Marcelo Paskulin
- Oficinas: Plano de Ensino: Elaboração de
Objetivos de Ensino e Aprendizagem – Área
das Engenharias e Arquitetura e Licenciatura
em Pedagogia

11 Julho
20h 30min às 22h 30min

LMI IV
(Sala 309 - Bloco C)

Ministrantes: Marcelo Paskulin
- Webconferência: “Os Desafios e
Oportunidades do Novo Marco Regulatório da
EAD”
Ministrantes: Prof. Dr. Jair dos Santos Jr
(Diretor Presidente da SANTOS JR Consultoria
Educacional), Prof. Dr. Jose Dutra de Oliveira
Neto (Professor associado USP - Coordenador
do NPT USP), Prof. Ms. Evandro Luís Ribeiro
(Coordenador Geral de EAD - Centro
Universitário Claretiano) e Prof. Dr. Dyjalma
Antonio Bassoli (Pró-Reitor de Educação a
Distância - Centro Universitário Barão de Mauá)
- Oficina: “Explorando os recursos áudio/visuais
da FAI Virtual para as aulas presenciais”

17 Julho
10h30min às 11h30min

17 de Julho
13h30min às 17h30min e
18h30min às 22h30min

Sala 33
Bloco A

Sala 33
Bloco A

Ministrante: Professor José Boita
- Formação: “Projeto Excelência FAI”

18 de Julho
14h às 16h30min

Ministrante: Professora Juliana do Nascimento
- Formação aos Coordenadores: “Liderando
Equipes para Alta Performance”

Auditório
Bloco C

20 Julho
09h às 17h

UCEFF Faculdades
- Chapecó

31 de Agosto
14h às 16h

Sala 33
Bloco A

30 de Setembro

Sala 33

Ministrante: Professor Jair Santos
- Formação: “Seminário de Reestruturação das
Matrizes Curriculares: Relato de experiências
inovadoras”
Ministrantes: Professores Elton Zeni, Silviane L.
Soares, Ricardo Werlang, Lenir L. Schmitz,
Graciane Hammes.
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- Formação: “Plataforma Brasil:
encaminhamento de Projeto de Pesquisa ao
Comitê de Ética”
(Cursos de Pedagogia, Arquitetura e
Urbanismo e Engenharia de Produção)

10h ás 11h30min

Bloco A

06 de Outubro
17h15min às 18h45min

Ministrante: Fabiana Mühl e Ivanice Back Müller
- Formação: “Seminário de Reestruturação das
Matrizes Curriculares: Formação Profissional
em Debate”
Ministrantes: Professores Elton Zeni, Silviane L.
Soares, Lenir L. Schmitz, Graciane Hammes.
- Formação: “Centro Universitário FAI: o
momento da transformação”

Setembro
14h às 16h

Sala 33
Bloco A

Dia 25 de Setembro
14h às 16h

Sala 33
Bloco A

21 de outubro
9h45min às 12 h

Auditório
Bloco C Laboratórios de
Informática dos
Blocos B e C

11 de novembro
9h45min às 12 h

Auditório
Bloco C + salas a
serem definidas

Novembro
17h às 19h

LMI 3
FAI Júnior
Bloco A

14 de Dezembro
13h 30 min às 15h 30 min

Sala 33
Bloco A

14 de Dezembro
15h 30 min às 17 h

Sala 33
Bloco A

Ministrantes: Professores Elton Zeni, Lenir L.
Schmitz, Graciane Hammes.
- Formação: “Interagindo com as ferramentas
do MOODLE”
Ministrante: Equipe do NEAD
- Oficinas: “Estratégias e recursos virtuais de
aprendizagem”
Ministrante: Equipe do NEAD
- 3ª Tertúlia Interativa: “Inovação e Qualificação
das Atividades e Disciplinas Semipresenciais”
Ministrante: Lenir Luft Schmitz, Juliane Colling,
Beatriz Moesch, Mateus Hölscher
- Formação: “Conectividade e interação na
educação híbrida”
Ministrantes: Silviane L. Soares, Beatriz
Moesch, Julaine Colling, Ricardo Werlang e
Lenir Luft Schmitz
- Formação: “Plataforma UCEFF Conect: um
novo momento na educação semipresencial”
Ministrantes: Silviane L. Soares, Beatriz
Moesch, Juliane Colling, Ricardo Werlang e
Lenir Luft Schmitz
Fonte: Projeto CAD 2017

Acrescenta-se ainda, a parceria que a IES possui com o SICREDI através
do Programa União Faz a Vida – PUFV, que visa construir e vivenciar atitudes e
valores de cooperação e cidadania, por meio de práticas de educação
cooperativa, contribuindo para a educação integral de crianças e adolescentes.
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O CAD oportuniza a participação de docentes e colaboradores em
atividades de formação, para aprimorar conhecimentos e atuar nas escolas
conveniadas no PUFV.
Nos anos de 2015 a 2017 foram oferecidas as seguintes atividades de
formação aos docentes que atuam no programa:

Tabela 49: Formações do Programa União Faz a Vida
- Formação para Assessorias Pedagógicas do
Programa União Faz a Vida – PUFV

24 à 27 de março de 2015

Porto Alegre RS

Coordenador: Fundação Sicredi
- Formação para Assessorias Pedagógicas do
Programa União Faz a Vida – PUFV

15 à 18 de março de 2016

Porto Alegre RS

Coordenador: Fundação Sicredi
- Formação Continuada dos Assessores
Pedagógicos do Programa União Faz a Vida –
PUFV
Temáticas:
Intercooperação,
Planejamento,
Currículo, Cooperativas Escolares

09 à 11 de novembro de
2016

Porto Alegre RS

Coordenador: Fundação Sicredi
- Formação para Assessorias Pedagógicas do
Programa União Faz a Vida – PUFV

14 à 17 de Março de 2017

Porto Alegre RS

Coordenador: Fundação Sicredi
- Formação Continuada dos Assessores
Pedagógicos do Programa União Faz a Vida –
PUFV

Novembro de 2017

Porto Alegre RS

Coordenador: Fundação Sicredi
Fonte: Projetos CAD 2015 a 2017

3.4.1.2 Critérios de Ingresso na IES e Progressão na Carreira Docente

A gestão do corpo docente sempre foi uma preocupação da IES, desde a
sua fundação. Neste sentido, ressalta-se que há coerência entre Plano de
Carreira (PCD) e a gestão do corpo docente, ao passo que a própria concepção
e implantação do PCD é medida implementada com vistas a melhor gestão do
quadro de pessoal. Nessa mesma linha, antes da implantação do PCD, foi
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estruturado o Centro de Aperfeiçoamento Docente (CAD), no intuito de garantir
o contínuo aperfeiçoamento do corpo docente da IES.
O processo seletivo previsto no PCD inicia com a divulgação da vaga,
requisitos para o cargo e respectiva remuneração, devendo o candidato proceder
a sua inscrição e comprovação de atendimento aos requisitos exigidos para o
cargo, conforme estabelecido pelo competente edital.
Serão 3 (três) as fases do processo seletivo de admissão, sendo que o
candidato deverá atingir no mínimo 55 (cinquenta e cinco) pontos. As etapa são:
a)

Análise documental - peso 40;

b)

Entrevista perante banca composta pelo coordenador do respectivo

curso, um representante dos docentes e um membro indicado pela Direção Geral
- peso 30;
c)

Aula simulada, apresentada a banca referida no inciso anterior -

peso 30.
O

processo

seletivo

para

contratação

de

docentes

observa

necessariamente as titulações especificadas para cada cargo, conforme definido
no PCD, sendo que a comprovação da titulação do candidato deverá ser feita
mediante apresentação de diplomas e/ou certificados emitidos por instituições
de ensino credenciadas pelo Ministério da Educação.
Ademais, a remuneração dos docentes é estabelecida em valor por hora,
de acordo com a Tabela Salarial a seguir, sendo que na horizontal encontramse os níveis de cada cargo e na vertical os respectivos cargos:

Tabela 50: Tabela salarial Docente
Níveis
Cargo

I

II

III

IV

V

VI

Professor Doutor

161%

163%

165%

167%

169%

171%

Professor Mestre

146%

148%

150%

152%

154%

156%

Professor Especialista

130%

132%

134%

136%

138%

140%

Professor Auxiliar

100%

101%

102%

103%

104%

105%

Fonte: Plano de Carreira Docente (PCD)
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Desta forma, o salário inicial (Nível I) do Professor Auxiliar corresponde a
base de incidência dos percentuais definidos para cada Categoria e Nível. O
salário inicial (Nível I), do Professor Auxiliar, no momento da aprovação do
presente, corresponde ao valor de R$ 27,36 (vinte e sete reais e trinta e seis
centavos), sendo reajustado pelo índice definido em negociação coletiva ou
sentença normativa para a categoria. O professor contratado que fizer parte do
quadro de docentes no ensino superior, perceberá o salário correspondente ao
Nível I da Categoria para qual foi realizado o seu processo seletivo. O professor
colaborador perceberá salário ajustado contratualmente para cada hipótese, não
sendo abrangido pelo regime jurídico do regulamento do Plano de Carreira.
A progressão de um nível para outro do mesmo cargo se dará mediante
dois critérios:
a)

Por merecimento;

b)

Por antiguidade.

No caso de merecimento, a progressão se dará mediante a solicitação do
docente que cumpriu 3 (três) anos no mesmo enquadramento (cargo e nível) e
demonstração de destaque no desempenho de suas atividades, através da
comprovação de requisitos estabelecidos no PCD.
O acesso de um Nível para outro, progressão horizontal, por antiguidade,
se dará sempre que o docente cumpriu 6 (seis) anos contínuos (sem suspensões
ou rescisões contratuais) no mesmo enquadramento (cargo e nível), na IES.
A promoção (ascensão vertical) é a passagem do docente do cargo atual
para outro, decorrente de aprovação em processo seletivo interno específico
para provimento do cargo. A hipótese de promoção dependerá necessariamente
da abertura de vaga no quadro docente da instituição, mediante portaria da
Direção Geral/Reitor, após aprovação do Conselho Superior/CONSUNI. A
promoção dar-se-á sempre para o Nível I do cargo para o qual concorreu o
docente, sendo extintas as progressões pessoais recebidas no cargo anterior,
sejam por mérito ou por antiguidade, não sendo mais utilizadas na composição
do salário do novo cargo, passando a iniciar uma nova contagem de tempo para
os critérios de progressão por mérito ou antiguidade. O processo seletivo interno
para promoção do docente será realizado mediante abertura de edital e
observará os seguintes parâmetros de avaliação:
I. A produção científica, bibliográfica, técnica e tecnológica do docente.
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II. A titulação e análise do currículo profissional e acadêmico do docente.
III. O desempenho na entrevista ou ato de avaliação específica,
organizada pela banca.
IV. A produtividade no desempenho das atividades docentes.
Já a Progressão Salarial por Mérito e Antiguidade (Ascensão Horizontal)
de um nível para outro do mesmo cargo acontece, alternadamente, mediante
dois critérios:
I. Por merecimento;
II. Por antiguidade.
A progressão por merecimento, se dá mediante a solicitação do docente
que cumpriu 3 (três) anos no mesmo enquadramento (cargo e nível) e
demonstração de destaque no desempenho de suas atividades, através da
comprovação de requisitos dispostos no Plano de Carreira.

3.4.1.3 Políticas de Capacitação dos Técnico Administrativos
No curso de sua história, a IES sempre se preocupou em investir na

qualificação pessoal e profissional de seu quadro técnico-administrativo, por
meio da implantação de políticas humanizadoras e de incentivo à busca contínua
da formação e da melhoria das relações de trabalho.
Dessa preocupação é que nasceu o Programa de Treinamento e
Desenvolvimento Profissional (T&D), voltado a incentivar a qualificação
continuada dos colaboradores da IES. Entende-se que a formação profissional
constitui um meio pelo qual a IES desenvolve competências em seu quadro de
funcionários, oportunizando mecanismos que os tornem mais produtivos e
criativos, capazes de lidar com as agruras do dia a dia e, desse modo,
contribuindo para o alcance dos objetivos organizacionais.
O referido programa almeja, por intermédio do oferecimento de atividades
formativas específicas, a melhoria e o aprimoramento do trabalho a ser exercido,
visando à consolidação da autonomia profissional e à excelência no
atendimento.
O objetivo do T&D é proporcionar a formação continuada do quadro de
colaboradores técnico-administrativos, por meio da consolidação de programas
destinados a seu aperfeiçoamento visando ao desenvolvimento da autonomia
profissional e à excelência do atendimento.
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O projeto do T&D apresenta ainda como objetivos específicos:
- Maximizar a conceituação de capacitação e qualificação, entendendo
como uma política direcionada ao aprimoramento do colaborador como indivíduo
e profissional, indo ao encontro dos objetivos institucionais;
- Elevar o nível de qualificação das competências pessoais e profissionais
dos funcionários, criando maior comprometimento Institucional;
- Incentivar o desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e atitudes
para o melhor desenvolvimento de suas atividades de modo a contribuir para a
progressão na carreira e o crescimento pessoal, alinhando-os ao interesse
estratégico da Instituição;
- Auxiliar na melhoria da qualidade dos processos e desenvolver a
capacidade de resolução de possíveis problemas no âmbito organizacional,
transferindo conhecimento e utilizando o potencial criativo para propor soluções;
- Fortalecer a cultura e o clima organizacional da Instituição, bem como,
refletir sobre estes aspectos inerentes à IES;
- Tornar a instituição atrativa, por valorizar o desenvolvimento e retenção
de Talentos;
- Dispor de momentos de reflexão das práticas laborativas e integração
de conhecimentos e vivências, que venham a enriquecer a qualificação
profissional dos colaboradores, bem como, sua realização pessoal,
- Disseminar os conhecimentos técnicos, científicos e humanos, a fim de
visualizar possibilidades de um ambiente de trabalho no qual os colaboradores
se sintam responsáveis e ativos em seu contexto.
O Programa T&D tem como membros efetivos a Direção Geral/Reitor, a
Direção Administrativa/Pro-Reitor Administrativo, a Direção de Ensino/ProReitora Acadêmica e a Gerência de Desenvolvimento de Pessoas.
Sua gestão, aí compreendida a coordenação, planejamento, controle,
divulgação e avaliação das ações desenvolvidas no âmbito do programa, mesmo
quando realizadas por outras instituições, fica a cargo da Gerência de Recursos
Humanos.
Nos anos de 2015 a 2017 as atividades desenvolvidas pelo T&D foram as
seguintes:
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Tabela 51: Atividades desenvolvidas pelo T&D em 2015
ATIVIDADE

DATA

- 5º Encontro de Gestores FAI/UCEFF
Formação de Gestores

02 e 03/02/2015

"Um olhar para o futuro - a
construção de um caminho otimizado
promovendo a diferenciação na IES"

RESPONSÁVEL
Caio Polizel
Direção Geral
Direção de Ensino
Gerência
de
Recursos
Humanos

- Palestra: “Vencendo nossos próprios
limites”

04/02/2015

Márcio Rangel

- Conversa com a Direção: “Gestão
institucional e os 15 anos de história
da FAI”

30/03/2015

Direção Geral
Gerência
de
Humanos

Recursos

(Programa Integra FAI)
- Formação: “Currículo Lattes”

30 de maio e
03 de junho

Adriane Dal Bosco
Júlia Bagatini
Juliane Colling
Liana Suski

Palestra: “Imagem
institucional,
profissionalismo e humanização nas
relações de trabalho”

20/06/2015

Mauro Gaglietti

- Web conferência: “Reflexos da
Economia Brasileira no Mercado
Educacional”

21/08/2015
14 h às 16 h

William Klein

Fonte: Projeto T&D 2015

Tabela 52: Atividades desenvolvidas pelo T&D em 2016
ATIVIDADE

DATA

- 6º Encontro de Gestores FAI/UCEFF

04 e 05/02/2016

Formação de Gestores
“Gestão
estratégica
Ensino Superior:
novos
novas práticas”

RESPONSÁVEL

Adriano de S. Coelho
no
tempos,

Urias Barbosa

“O impacto do ENADE na gestão da
Instituição"
"O papel do ambiente acadêmico na
retenção e permanência com sucesso
de estudantes na FAI/UCEFF"
05/02/2016

Urias Barbosa
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- Palestra: "O papel do ambiente
acadêmico na retenção e permanência
com sucesso de estudantes na FAI"

- Palestra: “Inclusão de pessoas com
deficiência no Ensino Superior”

24/02/2016

Édson Lopes

- Palestra: “Competências para o
Sucesso”

01/04/2016

Anacleto Ortigara

09/05/2016

Alexandre Kaspary

- Palestra: “A vida que cale a pena ser
vivida”

11/05/2016

Clóvis de Barros Filho

- Oficina: “Preenchimento correto do
Currículo Lattes”

02/07/2016

Juliane Colling

07 e 08/07/2016

Otávio José Klein

18/07/2016

Cristiana da Luz

21/07/2016

Wagner Sanches

- Formação: “Palestra sobre autismo:
Minha História"

13/08/2016

Temple Grandin

- Formação: “Palestra Relações
Humanas e a vida em Sociedade”

09/12/2016

Odelir José Magri

- Formação: Sistema “DosVox”

- Formação: “Comitê de Ética”
- Palestra: “O jeito FAI DE encantar”
- 7º Encontro de Gestores FAI/UCEFF
Formação de Gestores
“ O papel do gestor acadêmico e
administrativo na busca da qualidade
e excelência institucional”

Fonte: Projeto T&D 2016

Tabela 53: Atividades desenvolvidas pelo T&D em 2017
ATIVIDADE

DATA

RESPONSÁVEL

- 8º Encontro de Gestores FAI/UCEFF
Formação de Gestores

06 e 07/02/2017

Wille Muriel

“Excelência na gestão acadêmica e
coordenação de curso”
"Estratégia de Gestão da FAI/UCEFF
2017"
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Palestra: "Entendimentos
necessários
para
a
Gestão
Universitária"

07/02/2017

Wille Muriel

- Formação: “Módulo 5: Gestão do
Ensino e da Aprendizagem”

16 e 17/03/2017

Prodeese
Módulo
Regulação
Avaliação

e

Participação: Lenir
- Palestra: “A vida bem sucedida”

30/03/2017

Leandro Karnal

- Formação: “ 10º CBESP”

25 a 27/05/2017

Programação
congresso

02 e 03/06/2017

Programação do Evento

29 e 30/06/2017

Prodeese
Módulo
Regulação
Avaliação

do

Participação: Lenir, Graciane, Cristian e
Silvio.
- Evento: “35º Painel Biblioteconomia
em Santa Catarina”
Participação: Marli
- Formação: “Módulo 6: Governança
Corporativa e Liderança”

e

Participação: Leandro
- Formação: “ Formação específica em
EAD – Técnico Administrativo – FAI
Virtual” Módulo I

13/07/2017

Juliane Colling
Beatriz Moesch
Matheus M. Hölscher

- Formação: “Excelência FAI”

18/07/2017

Juliana do Nascimento

- 9º Encontro de Gestores FAI/UCEFF
Formação de Gestores

20/07/2017

Prof. Jair

“Liderando
equipes
performance”

de

alta

- Evento: “ABMES 35 anos”
Participação:
Graciane

Cristian,

Lenir,

08/08/2017
Silvio,

- Formação: “A Reforma Trabalhista”
Novo FIES e as principais alterações
EaD
Reforma Trabalhista
Dano Extrapatrimonial
Participação: Adriane
- Formação: “Treinamento CONEP”
Participação: Fabiana e Ivanice

- Formação: “Curso de Procuradoria
Institucional (PI)”

27/10/2017

07 e 08/11/2017

16 e 17/11/2017

Dr. Carlos Magno
Dr. José Roberto Covac

Jorge Venancio
Paulo França
Veronica Vieira de Oliveira
Iara Guerriero
Maria Helena Krüger
Vladimir Bernardi
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Práticas nos Processos Regulatórios e
Avaliativos das Instituições de Ensino
Superior
Participação: Graciane
Fonte: Projeto T&D 2017

Neste contexto, cabe ressaltar que o Centro Universitário FAI promove o
treinamento e desenvolvimento contínuo do seu quadro técnico-administrativos
através do Núcleo de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, o qual é
responsável pela coordenação, planejamento, controle e avaliação das ações
desenvolvidas, sejam estas realizadas pela própria IES ou em parcerias com
outras.

3.4.1.4 Critérios de Ingresso na IES e Progressão na Carreira

As contratações dos técnicos administrativos na IES são realizadas pela
Gerência de Desenvolvimento de Pessoas, sendo que os contratados ficarão
subordinados aos responsáveis pelos setores/núcleos, nos quais estarão
lotados.
As etapas do processo seletivo (eliminatórias e/ou classificatórias) são
estabelecidas por edital, conforme a natureza do cargo exija maior criteriosidade
na seleção. É constituída ainda uma comissão específica para o processo
seletivo, sempre que tal providência for recomendável, seja pelo número de
inscritos ou pela natureza do cargo para o qual for deflagrado o processo
seletivo.
O quadro técnico administrativo da IES, é constituído pelos cargos
operacionais, técnicos e gerenciais, sendo que desenvolvem atividades
específicas no âmbito administrativo. Os cargos são avaliados e enquadrados
de acordo com suas competências e atribuições.
A remuneração do técnico administrativo é estabelecida em valor mensal,
para 44 (quarenta e quatro) horas de trabalho semanais e de acordo com a
tabela a seguir, sendo que na horizontal encontram-se os níveis de cada cargo
e na vertical os graus para enquadramento dos cargos:
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Tabela 54: Níveis e enquadramento dos cargos técnicos - administrativos
Níveis
Grau

I

II

III

IV

V

VI

Grau I

100%

102%

104%

106%

108%

110%

Grau II

100%

102%

104%

106%

108%

110%

Grau III

100%

102%

104%

106%

108%

110%

Grau IV

100%

102%

104%

106%

108%

110%

Grau V

100%

102%

104%

106%

108%

110%

Grau VI

100%

102%

104%

106%

108%

110%

Grau VII

100%

102%

104%

106%

108%

110%

Grau VIII

100%

102%

104%

106%

108%

110%

Grau X

100%

102%

104%

106%

108%

110%

Fonte: Plano de Carreira Técnico Administrativo (PCTA)

O Nível I corresponde ao salário base dos respectivos graus. O técnico
administrativo contratado perceberá o salário base (Nível I) definido para seu
respectivo cargo. Os cargos enquadrados no Grau V terão salário misto,
composto por valor fixo acrescido de comissão, conforme definido no Plano de
Carreira para Técnicos Administrativos.
Cabe destacar ainda que os técnicos administrativos do Centro
Universitário FAI podem obter promoção ou progressão salarial por mérito e
antiguidade.
A promoção (ascensão vertical) é a passagem do cargo atual para cargo
superior em termos de atribuições e remuneração, decorrente de aprovação em
processo seletivo interno específico para provimento do cargo. A hipótese de
promoção dependerá necessariamente da abertura de vaga no quadro funcional
da instituição. A promoção se dá sempre para o Nível I do cargo para o qual
concorreu o técnico administrativo, sendo extintas as progressões pessoais
recebidas no cargo anterior, sejam por mérito ou por antiguidade, não sendo
mais utilizadas na composição do salário do novo cargo, passando a iniciar uma
nova contagem de tempo para os critérios de progressão por mérito ou
antiguidade.
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Já a progressão salarial (ascensão horizontal) é a passagem do técnico
administrativo para um nível superior de salário, no mesmo cargo e grau, e se
dará, alternadamente, mediante dois critérios:
I. Por merecimento;
II. Por antiguidade.
A progressão salarial por mérito ocorrerá através da comprovação dos
seguintes requisitos: Interstício de, no mínimo, 03 (três) anos no nível anterior;
e comprovação de 08 (oito) horas de capacitação, para os cargos de Grau I; 20
(vinte) horas de capacitação, para os cargos de Grau II, III e IV; e comprovação
de 60 (sessenta) horas de capacitação para os cargos de Grau V, VI, VII, VIII e
IX.
Constata-se, portanto, que a gestão do corpo técnico-administrativo é
realizada de forma coerente e competente, em relação ao plano de carreira
implantado na IES.

3.4.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição

As instâncias de decisão na IES obedecem à hierarquia Institucional que
é composta por: Colegiado de Curso, Conselho Superior/CONSUNI e Conselho
Acadêmico/CONSEPE, constantes no Regimento Geral.
O Colegiado de Curso é um órgão consultivo, deliberativo e normativo,
responsável pelo planejamento, organização, acompanhamento e avaliação das
atividades desenvolvidas pelos cursos de graduação nas áreas de ensino,
pesquisa e extensão, atuando de forma integrada com a Direção de Ensino/PróReitoria Acadêmica da IES.
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE é um órgão
central de supervisão das atividades de ensino, pesquisa e extensão, possui
atribuições deliberativas, normativas e consultivas. Já o Conselho Superior
Universitário – CONSUNI é órgão superior, de natureza deliberativa e normativa,
em assuntos de política administrativa e de planejamento institucional.
A Figura 06 demostra as respostas dos docentes em relação ao
conhecimento das normas internas da FAI:
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Figura 6: Conhecimento dos docentes sobre as normas internas da IES.

Fonte: Avalição Institucional 2016

Percebe-se que em sua grande maioria os professores atribuíram notas 4
e 5 a este quesito, demonstrando que tem informações e conhecem as normas
internas da Instituição.
Da mesma forma, os docentes consideram a gestão adequada ao
cumprimento dos objetivos e projetos institucionais, como demonstra a Figura 07
que segue. Mais de 95% dos docentes consideram positiva a gestão da IES no
que diz respeito a esta questão.
Figura 7: Adequação da gestão ao cumprimento dos objetivos e projetos
institucionais.

Fonte: Avalição Institucional 2016

No que se refere a gestão estratégica, mais de 90% dos professores
consideram que a IES tem sucesso neste quesito, conforme demonstra a Figura
08.
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Figura 8: Uso da gestão estratégica para antecipar problemas e soluções

Fonte: Avalição Institucional 2016

Os modos de participação da comunidade acadêmica na gestão são
avaliados por 100% dos respondentes como suficiente, muito bom ou excelente,
somando-se 90,10% entre muito bom e excelente, conforme podemos visualizar
na Figura 04. Esse resultado é muito positivo, podendo-se compreender que os
docentes sentem-se participantes do processo de gestão da IES, o que reflete
no seu desempenho. Outrossim, envolvidos na gestão, os docentes
compreendem e sentem-se parte deste projeto maior, o que, consequentemente,
gera uma motivação e empenho dos mesmos nas suas atividades cotidianas.
Figura 9: Modos de participação da comunidade acadêmica na gestão.

Fonte: Avalição Institucional 2016

A Figura 10 representa o conhecimento que os docentes possuem sobre
o funcionamento, composição e atribuição dos órgãos colegiados. Neste quesito
o resultado também se apresenta muito bom, mais de 77% dos docentes
avaliaram entre muito bom e excelente, o seu conhecimento em relação aos
órgãos colegiados.
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Figura 10: Conhecimento dos docentes sobre
composição e atribuição dos órgãos colegiados

o

funcionamento,

Fonte: Avalição Institucional 2016

No que se refere a qualidade do atendimento, bem como a capacidade de
resolução de pedidos pela Direção de Ensino, atual Pró-reitoria Acadêmica, a
Figura 11 demonstra que quase a totalidade dos docentes considera este
atendimento muito bom ou excelente.

Figura 11: Qualidade de atendimento e capacidade de resolução de pedidos
pela Direção de Ensino

Fonte: Avalição Institucional 2016

A partir das análises dos resultados da avaliação institucional pode-se
afirmar que a organização e gestão da instituição é avaliada como muito positiva
pelo corpo docente, uma vez que todas as esferas avaliadas apresentam
respostas com índices: “muito bons” ou “excelentes”. Ademais, pode-se concluir
que a gestão demonstra capacidade e eficiência para administrar os problemas
que possam surgir.

3.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira

A fim de conhecer sobre a sustentabilidade financeira da IES, os docentes
foram questionados sobre a regularidade no pagamento da remuneração bem
como em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas.
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No que se refere a regularidade no pagamento da remuneração, 100%
dos docentes a considera muito bom ou excelente, conforme Figura 12. Este
dado é relevante, uma vez que, demonstra a satisfação dos docentes em relação
a regularidade dos pagamentos e também a capacidade financeira da IES em
cumprir com tal obrigação.

Figura 12: Regularidade no pagamento da remuneração do corpo
docente.

Fonte: Avalição Institucional 2016

Os docentes foram ainda questionados quanto ao cumprimento das
obrigações trabalhistas por parte da IES. Neste aspecto a avaliação também se
mostra positiva conforme demonstra a Figura 13.
Figura 13: Cumprimento das obrigações Trabalhistas

Fonte: Avalição Institucional 2016

A partir desta exposição, é possível verificar que os dados demonstram
capacidade e sustentabilidade financeira da instituição bem como o cumprimento
das obrigações trabalhistas.
As informações acima são corroboradas pelo relatório elaborado pela
Comissão de Avaliação do Credenciamento da Instituição para transformação
de organização acadêmica (Visita In Loco), que aponta o seguinte:
“Com base nas planilhas demonstradas e disponibilizadas à esta
comissão, bem como, em entrevista realizada com o gerente financeiro da IES,
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sua equipe e com a terceirizada que é responsável pelo controle acadêmico, a
instituição possui saúde econômica excelente, podendo oferecer não somente a
subsistência da mesma, mas também projetando adequações necessárias tanto
a nível de estrutura física, quanto de estrutura de pessoal e pedagógica. Fica
evidente, portanto para esta comissão que a IES possui receita apta as
necessidades institucionais. Tais receitas econômicas são oriundas das
mensalidades, FIES, PROUNI (também contabilizado como fonte econômica) e
serviços . A inadimplência é por volta de nove por cento das matrículas, o que
não afeta ao bom andamento da instituição. As fontes de recursos
previstas/executadas atendem de maneira EXCELENTE ao custeio e aos
investimentos em ensino, extensão, pesquisa e gestão, em conformidade com o
PDI”.

3.5 EIXO V: INFRAESTRUTURA

3.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física

A infraestrutura da instituição passa por permanentes adequações e
melhorias. Os dados aqui apresentados apresentam a infraestrutura do ano de
2015, avaliada pelo processo de autoavaliação institucional.

Tabela 55: Avaliação da Infraestrutura Física da IES
Setores administrativos e

1 – Não

2-

3-

4–

5-

Infraestrutura Física

existent

Insufucient

Suficient

Muito

Excelen

e

e

e

bom

te

0,44 %

1,87 %

19,57 %

52,92 %

25,19 %

1,93 %

12,61 %

32,71 %

36,51 %

16,24 %

0,33 %

1,87 %

12,93 %

43,81 %

41,06 %

1,40 %

3,42 %

19,00 %

46,97 %

29,20 %

0,86 %

4,81 %

22,92 %

41,09 %

30,32 %

Atribua um conceito geral a
infraestrutura da FAI
Áreas de lazer/ espaços de
convivência

disponibilizados

pela FAI
Serviços

de

manutenção

e

limpeza da FAI
Segurança (patrimonial) da FAI
Acessibilidade
com deficiência

para

pessoas

Biblioteca
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Adequação da estrutura física
(iluminação,

acústica,

0,28 %

1,44 %

15,66 %

48,75 %

33,87 %

0,50 %

1,33 %

14,77 %

47,84 %

35,56 %

0,72 %

7,26 %

25,94 %

41,74 %

24,33 %

0,44 %

6,43 %

23,68 %

42,60 %

26,84 %

0,33 %

2,10 %

14,78 %

44,22 %

38,57 %

0,56 %

2,43 %

15,75 %

46,98 %

34,27 %

15,50 %

46,94 %

35,22 %

refrigeração, mobiliário)
Qualidade do atendimento
Qualidade

e

quantidade

do

acervo na área do seu curso
Disponibilidade
básicos

dos

livros

recomendados

pelo

plano de ensino das disciplinas
Espaço físico disponível para
estudos e leitura na biblioteca
Procedimento para reservas e
empréstimos

Secretaria
Qualidade do atendimento e
satisfação com as informações

0,78 %

1,56 %

repassadas
Salas de aula
Conservação,
ventilação,

limpeza,
acústica

e

0,27 %

2,31 %

17,04 %

47,33 %

33,04 %

0,44 %

1,78 %

18,97 %

48,39 %

30,42 %

iluminação
Qualidade e quantidade dos
recursos audiovisuais para fins
pedagógicos
Sanitários
Conservação e limpeza

0,55 %

3,86 %

17,55 %

45,42 %

32,62 %

Quantidade

0,28 %

2,44 %

20,22 %

45,06 %

32,00 %

Estacionamento
Espaço disponibilizado

2,65 %

21,72 %

34,39 %

27,30 %

13,94 %

Iluminação

1,05 %

11,82 %

33,76 %

34,75 %

18,63 %

17,56 %

48,91 %

30,19 %

15,03 %

47,82 %

34,64 %

Telefonistas
Qualidade do atendimento e
capacidade de resolução dos

0,73 %

2,61 %

pedidos
Setor Financeiro
Qualidade do atendimento e
capacidade de resolução dos

0,84 %

1,68 %

pedidos
Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI)
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Qualidade

do

atendimento,

satisfação com as informações
repassadas e capacidade de

0,70 %

1,98 %

17,31 %

49,53 %

30,48 %

resolução dos pedidos
Laboratórios de Informática
Espaço e equipamentos

0,24 %

2,34 %

23,56 %

48,56 %

25,30 %

2,70 %

15,30 %

33,41 %

31,63 %

16,96 %

1,09 %

5,82 %

29,53 %

42,45 %

21,10 %

Funcionamento da internet para
realização

de

pesquisas

solicitadas pelos professores
Programas

(softwares)

necessários

para

o

desenvolvimento das atividades
solicitadas pelos professores

Laboratórios Específicos
Adequação do espaço físico
do(s) laboratório(s) às aulas

0,63 %

4,66 %

24,46 %

44,48 %

25,78 %

0,98 %

4,67 %

25,02 %

43,14 %

26,20 %

0,98 %

7,63 %

29,39 %

38,49 %

23,51 %

1,05 %

3,99 %

25,16 %

43,80 %

26,00 %

1,05 %

6,70 %

27,93 %

40,92 %

23,39 %

práticas
Qualidade dos equipamentos e
materiais do(s) laboratórios
Quantidade dos equipamentos e
materiais do(s) laboratório(s)
Suporte técnico oferecido para a
realização

das

atividades

práticas
Proporcionalidade

entre

o

número de acadêmicos e as
necessidades da disciplina

Central de cópias
Qualidade do atendimento

0,78 %

3,60 %

22,65 %

47,18 %

25,80 %

Preço

6,55 %

11,05 %

43,36 %

26,15 %

12,88 %

Localização e espaço físico

3,71 %

15,83 %

31,88 %

32,82 %

15,77 %

Horário de atendimento

0,62 %

3,97 %

22,65 %

45,97 %

26,79 %

Cantina
Qualidade no atendimento

2,63 %

7,94 %

30,48 %

38,76 %

20,19 %

4,31 %

14,32 %

32,05 %

33,45 %

15,88 %

Preço

12,99 %

21,56 %

42,44 %

16,07 %

6,94 %

Horário de atendimento

2,02 %

8,02 %

28,53 %

41,70 %

19,73 %

Qualidade

e

variedade

alimentos

dos

Serviço de Atendimento ao Estudante (SAE)
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Qualidade

do

atendimento,

satisfação com as informações
repassadas e capacidade de

0,40 %

0,86 %

11,25 %

43,35 %

44,15 %

1,08 %

4,30 %

13,69 %

39,63 %

41,30 %

resolução dos pedidos
Bolsas

de

financiamento

estudo

e

estudantil

oferecidos
Fonte: Dados da Autoavaliação (ano de 2015)

Cabe destacar que a infraestrutura física passou por significativas
mudanças como:
- Atendimento da Secretaria Acadêmica, Financeiro e SAE passou a ser
de cartões com senha;
- Instalação de monitor para atendimento com senhas na Secretaria
Acadêmica, Financeiro e SAE;
- Estruturação de espaço de trabalho do NAAP – Núcleo de Acessibilidade
e Apoio Psicopedagógico;
- Estruturação de espaços de trabalho e sala de reuniões para o Comitê
de Ética em Pesquisa - CEP e para a Comissão de Ética de Uso Animal – CEUA.
- Adequação da infraestrutura para pessoas com deficiência (piso tátil,
placa tátil com o mapa das instalações da instituição, placas de identificação das
salas em braile, aquisição de equipamentos para pessoas com deficiência
disponibilizados no NAAP);
- Melhorias na infraestrutura da cantina;
- Estruturação da cantina e do auditório no Bloco C;
- Implantação de salas de aula interativas;
- Melhorias nos espaços de trabalho dos professores;
- Oferta da Biblioteca digital Pearson e SSA;
- Melhorias nos laboratórios;
- Instalação de equipamento de som e projetor multimídia em todas as
salas de aula, entre outras.

Percebe-se através das melhorias a preocupação da IES em oferecer
espaços adequados para o êxito de suas ações e do processo ensino
aprendizagem. Estas melhorias estão previstas no Plano de Manutenção e
Atualização – Infraestrutura que objetiva identificar de maneira clara e prática os
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procedimentos a serem realizados pelos responsáveis, estabelecendo uma
sistemática mais eficiente na gestão da infraestrutura e com foco na manutenção
e adequação dos espaços existentes.
Destaca-se ainda que muitas melhorias na infraestrutura estão sendo
realizadas para a implantação do Centro Universitário a partir do próximo ano
letivo (2018).
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4 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE
Considerando

o

padrão

de

qualidade

apontado

como

“muito

bom/excelente”, em muitos dos requisitos avaliados pela comunidade acadêmica
e, inclusive, pelos avaliadores do MEC na visita realizada inloco para o
Credenciamento do Centro Universitário, esta comissão se propôs a apontar
algumas ações que já estão sendo desenvolvidas no Plano de Ação do PDI e
que merecem ser enfatizadas. Além disso, também apontamos algumas ações
que podem ser desenvolvidas para que a IES possa qualificar ainda mais, os
seus processos de gestão em cada um dos eixos avaliados, conforme o quadro
que segue:

Quadro 13: Ações e resultados alcançados observando as Dimensões da
Avaliação Institucional
EIXO I- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação
AÇÕES REALIZADAS E QUE PODEM SER CONTINUADAS
- Aprimorar as políticas de autoavaliação institucional e de avaliação externa, contribuindo para o
seu maior aproveitamento nos processos acadêmicos e de gestão;
- Fortalecer a política de divulgação dos resultados da autoavaliação institucional;
- Acompanhar e manter atualizados os documentos norteadores institucionais, como os PPCs,
PPI e PDI e regimento, adequando-os à legislação vigente do ensino superior e aos resultados
das avaliações tanto internas quanto externas;
AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS
- Implantar pontos estratégicos para coleta da avaliação e sugestões da comunidade externa e
dos egressos nos Núcleos e Laboratórios da IES;
EIXO II- DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Dimensão 1 – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
AÇÕES REALIZADAS E QUE PODEM SER CONTINUADAS
- Fortalecer continuamente a missão Institucional, junto à comunidade interna e externa;
AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS
- Com a implantação do Centro Universitário, sugere-se retomar a missão e visão da instituição.
Dimensão 3 – Responsabilidade Social da Instituição
AÇÕES REALIZADAS E QUE PODEM SER CONTINUADAS
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- Estimular e fortalecer a implementação de iniciativas de responsabilidade social.
- Buscar integrar as ações de Extensão, Iniciação Científica, Graduação e Pós-Graduação com a
responsabilidade social.
AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS
- Identificar demandas a fim de realizar atividades (extensão) e estudos/pesquisas (iniciação
científica) que contribuam para solucionar necessidades locais e regionais.
EIXO III – POLÍTICAS ACADÊMICAS
Dimensão 2– Políticas para o Ensino de Graduação
AÇÕES REALIZADAS E QUE PODEM SER CONTINUADAS
- Aprimorar o ensino por meio da troca de experiências com instituições congêneres, propondo
projetos, contratos, convênios e demais ações dessa natureza.
- Aperfeiçoamento do processo de registro acadêmico.
- Reavaliar a estrutura e os processos da área de ensino de graduação, notadamente em relação
à supervisão operacional das atividades de ensino, ao suporte quanto às informações relativas
ao ensino oriundas dos órgãos oficiais, conforme legislação vigente e em sintonia com o
Pesquisador Institucional (PI).
- Analisar, orientar

e

supervisionar

os

projetos pedagógicos de cursos - PPC’s – em

consonância com o PPI, as Diretrizes Curriculares Nacionais e com as Diretrizes do ENADE e o
novo Modelo Acadêmico “LOOP”.
- Consolidar a qualidade e expandir a oferta de novos cursos de graduação nas modalidades
presencial e à distância.
- Aperfeiçoar a produção do material didático das disciplinas semipresenciais, revendo as
metodologias para esta modalidade de ensino.
AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS
- Seguir na estruturação do novo Modelo Acadêmico “LOOP”, focando na planejamento, gestão,
avaliação e formação continuada dos docentes.
Dimensão 4 – Comunicação com a sociedade
AÇÕES REALIZADAS E QUE PODEM SER CONTINUADAS
- Construir e consolidar políticas e práticas para a comunicação interna e externa.
AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS
- Melhorar o processo de comunicação dos eventos internos e externos realizados pela IES.
Dimensão 9 – Política de atendimento aos discentes
AÇÕES REALIZADAS E QUE PODEM SER CONTINUADAS
- Ampliar e aperfeiçoar os Programas de Atendimento Discente.
AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS
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- Já está em processo de implantação a nova Central de Atendimento (Secretaria Acadêmica,
SAE e Financeiro).
- Disponibilizar um aplicativo para acesso ao Portal do Acadêmico.
EIXO IV – POLÍTICAS DE GESTÃO
Dimensão 5 – Políticas de Pessoal
AÇÕES REALIZADAS E QUE PODEM SER CONTINUADAS
- Aperfeiçoamento docente permanente através do CAD.
- Aperfeiçoamento dos técnicos – administrativos através do T&D.
- Avaliar e adequar às condições de todos os empregados para o Plano de Cargos e Salários
(PCT e PCD).
AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS

- Ampliar a oferta de benefícios aos colaboradores, a exemplo do programa Com a FAI eu ganho
mais.
- Possibilitar a oferta de formação nas áreas de atuação dos técnicos administrativos.
Dimensão 6 – Organização e Gestão da Instituição
AÇÕES REALIZADAS E QUE PODEM SER CONTINUADAS
- Fortalecer e aperfeiçoar continuamente o PGI – Programa de Gestão Institucional.
AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS
- Implantar um Núcleo de Documentos Institucionais (NDI).
-

Realizar

estudos

do

processo

de

implantação

da

digitalização

de

documentos

acadêmicos/institucionais.
Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira
AÇÕES REALIZADAS E QUE PODEM SER CONTINUADAS
- Manter políticas de planejamento, de coordenação e de gerência dos recursos financeiros.
- Fortalecer convênios com prefeituras e empresas, órgãos públicos e privados, com o objetivo
de ampliar a demanda para os cursos de graduação, de pós-graduação e extensão;
AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS
- Melhorar os procedimentos de controladoria e auditoria, fortalecendo os processos de gestão.
EIXO V – INFRAESTRUTURA FÍSICA
Dimensão 7 – Infraestrutura física
AÇÕES REALIZADAS E QUE PODEM SER CONTINUADAS
- Adequar a infraestrutura física para implantação do Centro Universitário;
- Melhorias na infraestrutura da Cantina, Núcleo de Práticas Veterinárias, espaços de convivência
e auditório.
AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS
- Adequar e modernizar a infraestrutura física à nova realidade institucional.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de auto avaliação tem como objetivo central consolidar uma
cultura de avaliação participativa, para o autoconhecimento e o aperfeiçoamento
do ensino, da pesquisa (iniciação científica), da extensão e da gestão na IES,
por meio do binômio planejamento-avaliação. O relatório que ora se apresenta
resulta da consolidação de um processo levado a cabo por meio de um trabalho
comprometido da CPA e da Direção/Reitoria da IES.
O autoconhecimento institucional é fundamental para conferir segurança
ao processo de gestão, facilitando a escolhas dos caminhos a serem seguidos,
o que só é possível por meio da identificação das suas fragilidades e
potencialidades. Para tanto, é imprescindível a construção de uma cultura
avaliativa, incutindo responsabilidade e comprometimento em todos aqueles que
participam do processo avaliativo e de quem a sua eficácia depende.
Nesse cenário, o presente relatório é fruto de um processo complexo que
passou por diferentes etapas, desde a composição da CPA até a posterior
discussão dos seus resultados com a comunidade acadêmica e, sobretudo, com
a equipe diretiva da IES.
O presente relatório será disponibilizado pela via impressa, estando à
disposição da comunidade para consulta na biblioteca da IES, assim como pela
via digital, no sítio eletrônico da IES. Igualmente, informações pontuais sobre os
resultados serão divulgadas nos murais da instituição. Ademais, serão
realizados seminários/reuniões com a comunidade acadêmica, com o objetivo
de divulgar os resultados obtidos e discutir os melhores caminhos a serem
tomados em busca da correção das fragilidades apontadas.
Esses resultados são elementos essenciais para a tomada de decisão na
gestão acadêmica, tendo em vista a qualidade do ensino e o desenvolvimento
institucional. Assim, ao identificar as ações já realizadas e que podem ser
continuadas, bem como as ações a serem implementadas, a IES abre a
possibilidade de adotar novas políticas em busca do seu aperfeiçoamento.
As dificuldades encontradas no processo avaliativo residiram na
sensibilização da comunidade acadêmica e na reunião dos subsídios
necessários para a avaliação de determinadas dimensões. Nesse contexto,
sugere-se o desenvolvimento de um programa de avaliação institucional, que
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permite

aos

diferentes

segmentos

institucionais

se

autoavaliarem

adequadamente.
Conforme apontado no decorrer deste relatório, a IES procurou atender
de forma eficaz e eficiente, as demandas apresentadas em cada um dos 5
(cinco) eixos deste ciclo avaliativo (2015-2017).
No geral, pode-se dizer que a autoavaliação da FAI Faculdades, atual
Centro Universitário FAI chegou a resultados expressivamente positivos, ante o
número de participantes e os índices alcançados, o que evidencia que a IES
encontra-se no caminho certo em busca da excelência acadêmica.
Deste modo, o processo de autoavaliação consegue atender em sua
integralidade às necessidades institucionais ao caracterizar-se como um
instrumento de gestão e de ações acadêmico-administrativas e, quando julgar
necessário, o Centro Universitário adotará uma postura de redirecionamento de
seus objetivos na busca de melhoria da qualidade das atividades por ela
desenvolvidas.

Itapiranga/SC, 29 de março de 2018.
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