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PREFÁCIO 

 
Desde 2015, a Comissão Própria de Avaliação da Faculdade do Noroeste (CPA) vem 

se mobilizando para oferecer aos discentes, equipe administrativa e sociedade civil em geral, 

melhores condições de ensino, pesquisa, extensão e gestão. A Autoavaliação Institucional 

efetivada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA–AJES) oportuniza a reflexão crítica 

sobre diferentes dimensões que constituem a vida da Instituição de Ensino Superior. A análise 

criteriosa dos resultados fomenta a construção de conhecimentos e a produção de diretrizes 

para a tomada de decisão, que propõe a melhoria para a educação superior no Brasil. Ao 

assumir seu papel político e técnico para a construção e consolidação da cultura avaliativa 

como prática educativa, a CPA adotou o lema melhoria das ações na prática do ensino como 

inspiradora do modo de produzir e difundir conhecimentos. Isso exige uma dinâmica de 

práticas avaliativas sustentada na construção de relações de cooperação entre os diferentes 

segmentos da Faculdade, com vistas a favorecer não só o compartilhamento de informações, 

mas principalmente a criação de um ambiente de construção coletiva de leitura e produção de 

conhecimento sobre o trabalho que é desenvolvido dentro da Faculdade, para o seu 

aperfeiçoamento permanente. Os processos de avaliação da IES faz parte da história da 

instituição na busca pela melhoria permanente em suas atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e gestão. A partir de 2004, as avaliações internas passaram a ser conduzidas pelas 

orientações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído 

pela Lei nº 10.861/2004, segundo a qual toda instituição de ensino superior (IES) pública ou 

privada constituirá uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), responsável por conduzir os 

processos de avaliação interna da instituição e por sistematizar e apresentar as informações 

solicitadas pelo INEP/MEC. A CPA caracteriza-se, então, como um elo entre os órgãos 

oficiais de avaliação externa do MEC e a própria IES visando a melhoria do ensino superior. 

A Autoavaliação Institucional é uma ferramenta, valorosa que traz reflexão crítica sobre tal 

processo de construção e implantação. 

 
Salatiel José Gonçalves Blanco 

Presidente da CPA 
Faculdade Noroeste do Mato Grosso 
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INTRODUÇÃO 

1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 
 

1. 1 CARACTERIZAÇÃO DA IES 

 
 

A Faculdade do Noroeste de Mato Grosso é uma das três Instituições de Ensino 

Superior da Academia Juinense de Ensino Superior Ltda, localizada em Juína-MT. 

O Município de Juína, de, aproximadamente, 39.000 habitantes (conforme censo 

demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
i
), polo regional 

político e econômico da região noroeste do Estado de Mato Grosso, tornou-se, também, 

relevante polo educacional do ensino superior no Brasil, pois, para suas instituições de ensino, 

dirigem-se jovens de vários Municípios do seu entorno: Aripuanã, Castanheira, Colniza, 

Cotriguaçu e Juruena, por exemplo. 

Nascida do sonho de empreendedores privados, apoiados por autoridades e população 

dos Municípios abrangidos pelo Polo Regional de Juína, a Faculdade do Noroeste de Mato 

Grosso desenvolve, desde o ano de 2013, sua Missão: “Constituir-se em um centro de 

excelência de Ensino Superior compromissada em produzir e difundir o conhecimento 

científico como promotora do desenvolvimento humano, ético, social e cultural, contribuindo 

para a formação de profissionais competentes, através de um ensino inovador e de qualidade 

articulado com a pesquisa e extensão, mediante a integração dos curso ofertados, objetivando 

instrumentalizar para o enfrentamento dos desafios do mundo contemporâneo, propiciando 

melhoria na qualidade socioeconômica e educacional do país”. 

Credenciada pela Portaria 315, de 15 de abril de 2013, do Ministério da Educação 

(MEC), a Faculdade Noroeste de Mato Grosso possui como Mantenedora a Academia 

Juinense de Ensino Superior Ltda, e oferece os seguintes Cursos: 

 Licenciatura em Educação Física, autorizado pela Portaria MEC nº 179, de 8 de 

maio de 2013 e reconhecido pelo Portaria n° 575, de 09 de Junho de 2017, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU) em 12 de Junho de 2017. 

 Bacharelado em Farmácia, autorizado pela Portaria MEC nº 489, de 26 de 

junho de 2015. 

Ambos os Cursos oferecem, cada um, 100 (cem) vagas anuais, possibilitando, desse 

modo, atender a forte demanda por ensino superior sentida pela população do noroeste mato- 

grossense. Além disso, já foi solicitado ao Ministério da Educação o credenciamento do 

Ensino à Distância (EAD). 
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Visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o trabalho e a cidadania, 

a aquisição de conhecimento e sua qualificação para o exercício de uma profissão, a 

Faculdade do Noroeste de Mato Grosso coloca-se como objetivos: 

I ‒ Oferecer ensino de qualidade, nas esferas de graduação, extensão, tecnológica, pós- 

graduação, sequencial e outras, que permita a realização profissional de seus alunos e 

egressos, fortalecendo as organizações parceiras e contribuindo para uma sociedade mais 

justa, humana e feliz; 

II ‒ Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

III ‒ Formar pessoas habilitadas ao exercício das profissões técnico-científicas, dentro 

dos padrões éticos e morais, em atuação desvinculada de qualquer movimento de conotação 

político-partidária; 

IV ‒ Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e à criação e difusão do conhecimento, e, desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

V ‒ Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional, e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI ‒ Estimular o desenvolvimento de conhecimentos, em particular os nacionais e 

regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade; 

VII ‒ Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural, da pesquisa científica e tecnológica 

gerados na instituição; 

VIII ‒ Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, da publicação 

ou de outras formas de comunicação. 

E para cumprir seu mister, sua Missão, sua Vocação, e seu compromisso com a 

comunidade de Juína e região, a Faculdade Noroeste de Mato Grosso oferece, efetivamente, 

ensino de qualidade em estreita unidade com a pesquisa acadêmico-científica e programas e 

projetos de extensão. 
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O quadro de docentes da Faculdade Noroeste de Mato Grosso é composto por 25 

professores com sólida formação acadêmica. Deles 9 são Doutores, 14 mestres e 2 

especialistas. Todos com experiência na docência no ensino superior. 

O envolvimento com a pesquisa científica encontra-se presente no cotidiano dos 

estudantes da Faculdade do Noroeste de Mato Grosso, uma vez que, desde os anos iniciais da 

vida acadêmica, são orientados e estimulados a estudarem e pesquisarem para a elaboração de 

trabalhos científicos a serem apresentados e publicados em eventos e periódicos de suas 

respectivas áreas de estudos. Para realçar a importância da investigação científica, a 

Instituição promove, anualmente, círculos de palestras, congressos e seminários, além de, 

também, editar periódicos científicos, que possibilitam, aos seus discentes, oportunidades 

ótimas para apresentarem e publicarem os resultados de suas perscrutações acadêmico- 

científicas. Eles também são estimulados a apresentarem e publicarem seus trabalhos 

científicos em eventos e periódicos externos, para que adquiram experiências e maiores 

conhecimentos com o intercâmbio de saberes. 

 
1.2 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 
 

Estão descritos no Quadro 1, a identificação dos dados gerais da mantenedora e da 

mantida. 

 
Quadro 1 - Identificação dos dados gerais da mantenedora e da mantida 

 

Academia Juinense de Ensino Superior LTDA - ME 

Mantenedora 

CNPJ 11.847.382/0001-00 

Categoria Administrativa Pessoa Jurídica de Direito Privado – com fins 
lucrativos 

Cidade Juína 

Estado Mato Grosso 

Endereço Avenida Gabriel Müller, 1.065 

Bairro Módulo I 

CEP 78.320-000 

Telefones (66) 3566-1875 

Dirigente Clodis Antonio Menegaz 

E-mail clodis@ajes.edu.br 
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Site www.ajes.edu.br 

Faculdade Noroeste do Mato Grosso 

Mantida 

Cidade Juína 

Estado Mato Grosso 

Endereço Av. Gabriel Müller, s/ nº. 

Bairro Módulo I 

CEP 78.320-000 

Telefones (66) 3566-1875 

Diretor Clodis Antonio Menegaz 

E-mail clodis@ajes.edu.br 

Site www.ajes.edu.br 

 

 

 

1.3 DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 
 

Diretor-Geral: 

Clodis Antonio Menegaz 

 
Diretor Administrativo- 

Financeiro: 

Giovani Tomasini 

 
Diretora De Ensino: 

Prof. Ma. Alcione Adame 

 
 

1.4 MISSSÃO, VISÃO, VALORES, VOCAÇÃO 

 

 
MISSÃO 

 
 

Constituir-se em um centro de excelência de Ensino Superior, comprometido em 

produzir e difundir o conhecimento científico como promotor do desenvolvimento humano, 

ético, social e cultural, contribuindo para a formação de profissionais competentes, através de 



13 
 

 

um ensino inovador e de qualidade articulado com a pesquisa e extensão, mediante a 

integração dos cursos ofertados, objetivando instrumentalizar para o enfrentamento dos 

desafios do mundo contemporâneo, propiciando melhoria na qualidade socioeconômica e 

educacional do país. 

VISÃO 

 
 

Ser uma instituição de excelência na promoção do desenvolvimento profissional, 

tecnológico e humanístico de forma ética e sustentável beneficiando a sociedade, alinhado às 

regionalidades em que está inserido. 

VALORES 

 
 

a. Ética – Requisito básico orientador das ações institucionais; 
 

b. Desenvolvimento Humano – Fomentar o desenvolvimento humano, buscando sua 

integração à sociedade por meio do exercício da cidadania, promovendo o seu bem-estar 

social; 

c. Inovação – Buscar soluções para as demandas apresentadas; 
 

d. Qualidade e Excelência – Promover a melhoria contínua dos serviços prestados; 
 

e. Transparência – Disponibilizar mecanismos de acompanhamento e de publicização 

das ações da gestão, aproximando a administração da comunidade; 

f. Respeito – Ter atenção com alunos, servidores e público em geral; 
 

g. Compromisso Social e Ambiental – Participa efetivamente das ações sociais e 

ambientais, cumprindo seu papel social de agente transformador da sociedade e 

promotor da sustentabilidade. 

 

 
VOCAÇÃO 

 
 

A IES acredita no princípio democrático e, particularmente, no ensino superior como 

locus de realização da cidadania, e que o ensino não pode estar dissociado da pesquisa e da 

extensão. As instituições de ensino superior não podem prescindir de um corpo docente 

qualificado, dotado de titulação pertinente, que haverá de ser constantemente prestigiado. 
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Tem como certo, por fim, que as IES devem ficar atentas ao processo civilizatório que transita 

pelo país, razão pela qual haverão de participar continuamente, no campo da pesquisa e, 

mesmo nos do ensino e extensão, do esforço para pensar o Brasil, enquanto nação, mercado e 

formação social. 

 

 
1.5 COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) AJES 

 

 

Foi instituída na Faculdade Noroeste do Mato Grosso a Comissão Própria de 

Avaliação, que até então era exercida por apenas uma CPA que executava os trabalhos frente 

as 3 IES entre os anos de 2013 a junho de 2017, já em julho de 2017 em diante com a real 

compreensão da necessidade e importância da CPA foi formada uma Comissão apenas para a 

IES Faculdade Noroeste do Mato Grosso, dessa maneira separando das outra duas. Primando 

a CPA como importante instrumento no processo de melhoria da qualidade do ensino na 

Instituição de Ensino Superior (IES). A CPA objetiva analisar o planejamento e a avaliação 

como instrumentos interligados, e sua inclusão no processo de gestão da educação superior. A 

CPA integra a estrutura superior da IES, mas é autônoma em relação a Conselhos e demais 

Órgãos Colegiados. É dirigida por um Coordenador, eleito pelos seus pares.  

Trata-se de um colegiado, que se reúne periodicamente, de acordo com o seu 

regulamento, para deliberar sobre assuntos de sua competência (FRAUCHES, 2011). Quadro 

2 encontra-se a constituição da comissão do CPA instituída no mandato de janeiro a setembro 

de 2015. 

Quadro 2 - Relação da constituição dos membros da comissão do CPA, de janeiro a setembro de 2015 
 

Membro da CPA Nome Cargo na CPA Cargo 

Institucional/Ocupaçã 

o 

Representação Discente Bruna Peruzzo Membro Discente 

 Danilo Tenório dos 
 Santos 

Membro Discente 

Representação Docente Profº Dr. Cláudio 
Silveira Maia 

Membro Professor 

Profª Drª. Nádie 
Christina Ferreira 

Machado Spence 

Presidente Professora 

Representação de 

Técnicos 

Administrativos 

Salatiel José 

Gonçalves Blanco 

Membro Técnico-Administrativo 

Marlene Locatelli Membro Técnico-Administrativo 
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Representação da 

Sociedade Civil 

Lelinho dos Santos 

Kapich 

Membro Sociedade civil 

Flavio Alexandre 
Pereira 

Membro Sociedade civil 
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Quadro 3 - encontra-se a constituição da comissão do CPA instituída no mandato de a partir de setembro de 2015 
 

Membro da 

CPA 

Nome Cargo na CPA Cargo 

Institucional/Ocupação 

Representação 

Discente 

Bruna Peruzzo Membro Discente 

Danilo Tenório dos Santos Membro Discente 

Representação 
 Docente 

Profº Dr. Cláudio Silveira 
Maia 

Membro Professor 

Profª Drª. Nádie Christina 
Ferreira Machado Spence 

Presidente Professora 

Representação 

de Técnicos 

Administrativos 

Salatiel José Gonçalves 
Blanco 

Membro Técnico-Administrativo 

Marlene Locatelli Membro Técnico-Administrativo 

Representação 

da Sociedade 

Civil 

Lelinho dos Santos Kapich Membro Sociedade civil 

Flavio Alexandre Pereira Membro Sociedade civil 

 
 

No Quadro 4 encontra-se a constituição da comissão do CPA instituída no 

mandato de a partir de setembro de 2015 

 
Quadro 4 - Relação da constituição dos membros da comissão do CPA, a partir de fevereiro de 2016 

 

Membro da 

CPA 

Nome Cargo na CPA Cargo 

Institucional/Ocupação 

Representação 

Discente 

Bruna Peruzzo Membro Discente 

Danilo Tenório dos Santos Membro Discente 

Representação 

Docente 

Profº Dr. Cláudio Silveira Maia Membro Professor 

Profª Drª. Nádie Christina 

Ferreira Machado Spence 

Presidente Professora 

Representação 

de Técnicos 

Administrativos 

Salatiel José Gonçalves Blanco Membro Técnico-Administrativo 

Marlene Locatelli Membro Técnico-Administrativo 

Representação 

da Sociedade 

Civil 

Lelinho dos Santos Kapich Membro Sociedade civil 

Flavio Alexandre Pereira Membro Sociedade civil 

 

 
A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade do Noroeste do Mato Grosso, teve 

alterações na composição do seu quadro em 2017 conforme Quadro 5. 
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Em uma reunião Pedagógica, realizado em 28 de julho de 2017, com a presença do 

Diretor Geral, da Diretora de Ensino, Representantes da CPA, Coordenadores e Professores 

elegeu-se, por meio de votação oral, os novos membros da CPA, conforme ata lavrada. 

A escolha dos novos membros foi necessária devido a saída da Profa. Dra. Nádie 

Christina Ferreira Machado Spence da presidência da CPA assumindo então como presidente 

o Bibliotecário Salatiel José Gonçalves Blanco; professor Wilson Antunes de Amorim 

(substituindo o professor Natanael) e Professora Isanete Geraldini Bieski, ambos como 

representantes do seguimento docente da IES, a representante do segmento técnico 

Administrativo Valquíria Souza de Lima, entrou para preencher a vaga do agora ex- 

funcionário Danilo Tenório dos Santos, também pela escolha dos seus pares. 

Ainda descrevendo a composição da CPA, observamos que, para a Faculdade 

Noroeste do Mato Grosso, era preciso preencher 2 vagas do segmento discente sendo este 

representantes do 2 cursos: Farmácia e Educação Física. 

Para o preenchimento foi necessário que eu presidente da CPA fosse as salas dos 

cursos acima referidos e divulgasse as vagas existentes, onde os alunos interessados em 

participar se candidatassem e assim foi feita a votação pelos alunos/discentes presentes. Desta 

forma o representante do curso de Farmácia foi eleito o aluno: Miqueias Machado Pereira e 

do curso de Educação Física: Cesar Guebara Fernandes, ficando definida composição a 

CPA conforme quadro abaixo: 

 
 

Quadro 5 - Componentes CPA 2017/2 
 

Membro da 

CPA 

Nome Cargo na CPA Cargo 

Institucional/Ocupação 

Representação 

Discente 

Miqueias Machado Pereira Membro Discente (Curso de 

Farmácia) 

Cesar Guebara Fernandes Membro Discente (Curso de 

Educação Física) 

Representação 

 Docente 

Profª Drª Isanete Geraldini 

Costa Bieski 

Membro Professora 

Prof. Me. Wilson Antunes 

de Amorim 

Vice-presidente Professor 

Representação Salatiel José Gonçalves Presidente Técnico-Administrativo 
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de Técnicos 

Administrativos 

Blanco   

Valquíria Souza de Lima Membro Técnico-Administrativo 

Representação 

da Sociedade 

Civil 

Lelinho dos Santos Kapich Membro Sociedade civil 

Flávio Alexandre Pereira Membro Sociedade civil 

 
 

Período de mandato da CPA: 3 anos 

 

 

 

II - Considerações Iniciais 

 

 
Este Relatório compreende o ciclo avaliativo 2015/2017. Foi concebido e produzido 

seguindo da publicação das Notas Técnicas INEP/DAES/CONAES nº 062/2014 e nº 

065/2014. O Relatório contempla ações desenvolvidas pela CPA no ano de referência (2017), 

bem como discute o conteúdo relativo aos dois relatórios parciais anteriores (2015 e 2016), 

apresenta uma análise global em relação ao PDI e contemplando os cinco eixos que 

contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861, que institui o SINAES, 

de acordo com as atividades acadêmicas e de gestão. Por fim apresenta-se um plano com 

ações para melhoria da Faculdade Noroeste - AJES. 

Este Relatório da Comissão Própria de Avaliação/CPA, referente a 2017, tem por 

finalidade fazer uma síntese das atividades que foram desenvolvidas pela Faculdade 

Noroeste de Mato Grosso (AJES) em especial, no que se refere ao processo de auto 

avaliação institucional. Os dados apresentados em 2015 foram discutidos pela CPA de 

2016, na primeira reunião, e a CPA julgou pertinente fazer, como nos outros anos, a 

revisão nas ações que precisariam de uma nova orientação de percurso, tendo em vista, 

inclusive, os debates que alguns membros traziam a respeito da reformulação dos 

respectivos cursos, a partir dos encontros dos Núcleos Docentes Estruturantes de cada um 

dos cursos da AJES, tal como previsto nos outros Relatórios que antecederam. 

As reuniões foram agendadas mensalmente, mas foram atendidos quinzenalmente, 

estudantes, professores e funcionários, à medida da necessidade de cada um dos membros 

da CPA. Seguiu-se o mesmo caminho trilhado anteriormente, mas redirecionando-o, 
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quando fosse necessário, ou seja, havendo flexibilidade na condução das orientações dos 

instrumentos a serem aplicados, da organização e tratamento dos dados coletados e nas 

devolutivas para toda a comunidade acadêmica das AJES. 

Em relação à estrutura deste Relatório, a CPA considerou que deveria seguir a 

mesma dos Relatórios anteriores, apresentando os dados pertinentes à mantida, uma vez 

que a mesma mudou no segundo semestre, assim como o quadro referente aos 

coordenadores de curso, entre outros quadros, que registra mais adiante, apresentando, 

assim as mudanças, mas não descaracterizando o Relatório como um todo. Além de 

apresentar, também, outros dados que permaneceram iguais ou semelhantes à versão 

anterior, como, por exemplo, o item referente à história da Faculdade Noroeste de Mato 

Grosso - A J E S . 

A Faculdade Noroeste do Mato Grosso tem seus principais objetivos descritos no art. 

2º do seu Regimento Interno, como instituição educacional, destinam-se a promover a 

educação, sob múltiplas formas e modalidades, a ciência e a cultura geral, e têm por 

finalidade, principais objetivos: 

I ‒ oferecer ensino de qualidade, nas esferas de graduação, extensão, tecnológica, pós- 

graduação, sequencial e outras, que permita a realização profissional de seus alunos e 

egressos, fortalecendo as organizações parceiras e contribuindo para uma sociedade 

mais justa, humana e feliz; 

II ‒ estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

III ‒ formar pessoas habilitadas ao exercício das profissões técnico-científicas, dentro 

dos padrões éticos e morais, em atuação desvinculada de qualquer movimento de 

conotação político-partidária; 

IV ‒ incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e à criação e difusão do conhecimento, e, 

desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

V ‒ suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional, e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
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VI ‒ estimular o desenvolvimento de conhecimentos, em particular os nacionais e 

regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma 

relação de reciprocidade; 

VII ‒ promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural, da pesquisa científica e 

tecnológica gerados na instituição; 

VIII ‒ promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, da 

publicação ou de outras formas de comunicação. 

 
 

Em 2016, a CPA além de seguir o norteamento das diretrizes e princípios, já 

definidos anteriormente, incorporou algumas sugestões e proposições indicadas pela CPA 

nas diferentes reuniões que ocorreram durante os dois semestres letivos do ano de 2016, 

foram realizadas reuniões mensais, de acordo com o calendário oficial: março a dezembro 

de 2017. Foram feitos atendimentos junto aos coordenadores, professores, funcionários e 

alunos, quinzenalmente, no sentido de esclarecer algumas dúvidas, especialmente, por 

parte daqueles que não puderam comparecer às respectivas reuniões. Foi feito a revisão 

nos objetivos, no sentido de compreender o processo interno de auto avaliação durante 

este ano letivo. Dentre as diretrizes, seguem: 

 

 
 Contribuir para a construção de uma sociedade democrática e igualitária no 

campo de preparo para a busca de realização profissional, pessoal e de bem-estar social 

dos sujeitos; 

 Construir conjuntamente com a Educação Básica o perfil de egresso dos 

licenciados da AJES; 

 Promover uma política de formação continuada para todos os profissionais da 

IES, especialmente, a implementação de programas voltados para a formação e atuação 

pedagógicas; 

 Instituir políticas de parceria, cooperação técnica e científica e intercâmbio com 

instituições de ensino superior nacional e internacional, em programas de pesquisa e 

pós-graduação, ampliando iniciativas e convênios firmados nesse domínio; 
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 Adotar uma sistemática de planejamento e desenvolvimento de atividades 

curriculares e extracurriculares que favoreçam uma prática pedagógica compatível com 

o avanço científico-tecnológico e cultural; 

 Revisar, por meio do NDE de cada curso, e de forma periódica, as propostas 

pedagógicas dos cursos, sempre em harmonia com este PPI, com as Diretrizes 

Curriculares e com a realidade social, a fim de garantir a atenção às necessidades do 

locus de abrangência da IES, e por meio de uma política comunicacional interacionista 

com o mundo do trabalho e a sociedade em geral; 

 Incentivar as comunidades docente e discente à criação de grupos de pesquisa na 

IES, conforme, inclusive, oferta garantida de espaços próprios neste documento, em 

íntima articulação com o ensino e a extensão, preferentemente em vista das 

necessidades comunitárias mais urgentes; 

 Promover o aperfeiçoamento das estratégias de comunicação, contato e 

acompanhamento de seus egressos, com previsão de inserção no campo de avaliação 

institucional pela CPA; 

 Ampliar e diversificar a oferta de cursos e vagas da Instituição, tendo em vista o 

desenvolvimento local/regional conforme os arranjos produtivos locais – APL’s e as 

demandas educacionais, sociais e econômicas da região; 

 Construir, reestruturar e manter em excelentes cuidados os laboratórios e 

ambientes de ensino; 

 Desenvolver programas de estágio curricular supervisionado e de atividades 

complementares articuladas com a pesquisa e a extensão; 

 Desenvolver os programas e projetos de extensão de acordo com PNE, Lei N° 

13.005, de 25 de junho de 2014, no estabelecimento da meta 12 e estratégia 12.7; 

 Identificar, diagnosticar e impedir a evasão escolar o quanto possível for, quer 

seja por questões financeiras, quer por questões pedagógicas relacionadas  ao 

rendimento escolar, efetuando os encaminhamentos para as respectivas áreas de atenção 

ao discente, com o objetivo de garantir a entrada, a permanência e a formação de seus 

acadêmicos em patamares condizentes com os capitais humanos, intelectuais e materiais 

disponibilizados pela IES; 
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 Colocar à disposição de seus alunos suportes materiais e profissionais que lhes 

garantam sucesso na Instituição. 

A Faculdade Noroeste de Mato Grosso considera a autoavaliação como uma 

ferramenta permanente da gestão e como um meio de viabilização de mudanças na cultura 

acadêmica, no trabalho docente, na gestão da Instituição, nas definições curriculares e, acima 

de tudo, na busca pela melhoria da qualidade de ensino, e dos serviços institucionais 

prestados. 

Para a IES, a avaliação, é uma prática investigativa dos processos administrativos e 

educacionais que, por meio da observação criteriosa seguida de análise e necessária reflexão 

critica acerca da realidade praticada, visa a identificação das debilidades e fortalezas. 

A autoavaliação está, portanto, diretamente vinculada à qualidade e assim exige que 

alunos, professores, funcionários técnico-administrativos, ex-alunos e representantes da 

sociedade civil organizada informem sobre a relevância do ensino e a adequação do mesmo  

ao mercado de trabalho, sobre as ações direcionadas para a extensão, sobre a responsabilidade 

social e a infraestrutura da Faculdade para a busca contínua de padrões de excelência do 

ensino e da IES. 
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2 METODOLOGIA 

 
Para a presente avaliação foi mantida a abordagem quantitativa já adotada nas versões 

anteriores, pois a mesma permite conhecer a distribuição de certas características e opiniões 

em uma dada população. O instrumento, especialmente elaborado para a coleta de dados, 

buscou garantir a confidencialidade e autonomia para todos os respondentes, assim como 

agilidade na análise dos dados. 

O objetivo dessa abordagem é realizar Surveys Longitudinais, que segundo Babbie 

(1999, p.101) podem ser descritivos ou explicativos, possibilitando assim a análise dos dados 

ao longo do tempo, de modo a integrar ao final do triênio as avaliações parciais de 2015, 2016 e 

2017. Ao final do triênio será apresentado um Estudo de Tendências que se caracteriza por 

coletar dados de uma população em tempos diferentes e, “ainda que pessoas diferentes sejam 

estudadas em cada survey, cada amostra representa a mesma população” (idem, p.102). 

Para tanto foi criado um instrumento autoaplicado e disponibilizado aos três  

segmentos de atores envolvidos na autoavaliação institucional (Discentes, Docentes e 

Técnicos Administrativos) contemplando as dez dimensões propostas pelo Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES): 

 

1. A missão e o plano de desenvolvimento institucional 

2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão 

3. A responsabilidade social da instituição 

4. A comunicação com a sociedade 

5. Políticas de Pessoal 

6. Organização e gestão da instituição 

7. Infraestrutura física 

8. Planejamento e avaliação 

9. Políticas de atendimento aos estudantes 

10. Sustentabilidade financeira 

 

 
O recurso utilizado para fins de coleta de dados foi o , no LimeSurvey1, software 

integrado ao ambiente WebGiz 2, o qual permitiu criar o questionário, que poderia ser 

respondido até mesmo em dispositivos móveis (tablets e celulares) mediante o login do aluno 

no sistema. 
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A coleta de dados ocorreu durante o mês de julho de 2016 e foi a primeira vez que o 

atual sistema foi utilizado. No ano de 2015 a pesquisa foi realizada com um questionário 

criado nos formulários do Google3 e a mesma foi considerada aprovada tanto pela comissão, 

quanto pelos participantes. Deste modo, a partir de 2016 o instrumento ficará disponível no 

período de março a novembro. Todavia, a Comissão Própria de Avaliação Institucional, 

juntamente com a Direção de Expansão Institucional, pensando na integração futura das 

análises institucionais de todas as unidades, institutos e faculdades, buscou junto aos 

desenvolvedores do sistema AIX um recurso do próprio sistema que permitisse realizar a 

avaliação institucional de forma mais segura. Assim, a partir do primeiro semestre de 2016, foi 

utilizado o LimeSurvey para a criação do questionário, que foi respondido em dois momentos 

– julho e dezembro. O presente relatório apresenta as respostas da aplicação realizada em 

julho de 2016, cujos dados irão compor uma série temporal, comparando mudanças e 

tendências ao longo do triênio. 

As respostas foram geradas automaticamente e, ao final do período, foram exportadas 

para que as dimensões pudessem ser organizadas por segmento e analisadas em relação aos 

cinco eixos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e descritos em detalhe 

no item 3 que aborda a análise dos dados propriamente dita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 O LimeSurvey é um software para gerenciamento de questionários, de código aberto (open source) com a capacidade de 

gerenciar múltiplas pesquisas on-line, reunir resultados e exportar seus resultados em diferentes formatos. [...] As pesquisas 

podem incluir ramificações, layout e projeto personalizados, e o sistema oferece análise estatística com base nos resultados  

do questionário. As pesquisas podem ser acessíveis ao público ou de acesso controlado, através do uso de chaves para cada 

participante do questionário. Disponível em: 

https://www.hostnet.com.br/wiki/index.php/Introdu%C3%A7%C3%A3o_ao_LimeSurvey Acessado em: 11/09/2016. 
2 Sistema que roda em ambiente web adotado pela instituição para gerenciamento acadêmico e suporte. 
3 Ferramenta que permite “ planejar eventos, criar pesquisas ou votações e preparar testes para alunos, bem como 

coletar outras informações de forma simples e rápida com o Formulários Google. É possível criar um formulário a 

partir do Drive ou de qualquer planilha já existente e registrar as respostas a esse formulário. Para tanto deve- 

se acessar: docs.google.com/forms Disponível em: 

https://support.google.com/docs/answer/87809?hl=pt-BR Acessado em: 11/09/2016. 
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Assim como foram organizados os dados de 2015, em 2016/1 a síntese dos resultados 

foi organizada sob a forma de quadros, nos quais estão relacionados os Eixos/Dimensões, os 

Pontos a Melhorar (Fragilidades). 

A análise atual mantém o modelo adotado em 2015, para garantir a integração das 

avaliações parciais ao final do triênio, possibilitando assim uma leitura das tendências no 

período, assim como garantindo a transparência do processo de avaliação institucional. 

Os questionários foram disponibilizados para os três segmentos (discentes, docentes e 

funcionários) e a tabela abaixo demonstra o número de questionários emitidos, nulos e 

completos obtidos em cada segmento. 

 
Tabela 1 Distribuição dos Questionários segundo o número 

de respondentes por segmento institucional 

 

 
Tabela 1 - Distribuição dos Questionários segundo o número de respondentes por segmento 

institucional 

Situação dos Segmentos 

Questionários Acadêmicos Docentes Funcionários 

Nº 
Absolutos 

% Nº 
Absolutos 

% Nº 
Absolutos 

% 

Total de 
questionários não 

respondidos 

47 52,2 18 35,3 5 23,81 

Total de respostas 

completas do 
Questionário 

34 37,7 26 51,0 13 61,90 

Total de respostas 
incompletas do 
questionário 

9 10 7 13,7 3 14,29 

Total de convites 

gerados 

90 100,0 51 100,0 21 100,00 

 
A tabela 1 mostra em números absolutos e percentuais a distribuição dos questionários 

respondidos na coleta realizada no período de julho a dezembro de 2016. É possível perceber 

que todos os segmentos responderam bem ao instrumento e obtivemos uma boa amostragem. 

Todavia o objetivo da Comissão é ter a opinião de todos ou da grande maioria pelo menos e 

isso precisa melhorar, em especial, com os acadêmicos. Apesar do número de respondentes (34 

no total) atingimos apenas 38% do segmento acadêmico. Sendo um questionário autoaplicado 

e não obrigatório, obviamente não se espera 100% respondentes em nenhuma categoria. A 

extensão do questionário, que contempla todas as dimensões, pode ser a responsável pelo 

número de questionários incompletos das três categorias e isto deve ser considerado na 
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avaliação de 2017 
 

Os questionários foram disponibilizados para os três segmentos (discentes, docentes e 

funcionários) e o Quadro 6 demonstra o número de questionários emitidos, nulos e completos 

obtidos em cada segmento. 

Quadro 6 - Percentual de participação dos três segmentos na pesquisa CPA 
 

DESCRIÇÃO 
N. 

ABSOLUTO 
% N. PARTICIPANTES 

% 

DISCENTES 68 100 58 85 

TÉCNICOS 

ADM 
34 100 29 

85 

DOCENTES 17 100 10 58 

 

 
A avalição da Faculdade Noroeste do Mato grosso foi executada contemplando a 

sociedade acadêmica como um todo. E após sua aplicação foi feita a divisão dos arquivos 

oriundos do software LimeSurvey 2.50 para a tabulação dos dados. 

A divisão das tarefas foram distribuídas entre os componentes da CPA da seguinte 

maneira: 

Professora Isanete Geraldini Bieski e Professora Lanaira da Silva ficaram na 

incumbência da apuração do resultado da avaliação do seguimento Docente; Valquiria Souza 

de Lima e Flávio Alexandre Pereira com apuração do resultado do seguimento Técnicos 

Administrativos e Professor Wilson Antunes de Amorim e Salatiel J G Blanco com a apuração 

do seguimento Discentes. 

 
 

2.1 CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO 

 
 

A etapa de sensibilização consistiu numa campanha de esclarecimento junto à 

comunidade acadêmica da importância da autoavaliação institucional. A campanha foi 

realizada em etapas: 

 afixação de cartazes nos locais de maior acesso do público, como biblioteca, salas de 

aula, sala dos professores, tesouraria e corredores da IES; 
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 esclarecimento através do site da missão da CPA; 
 

 realização de palestra da equipe da CPA, coordenadores de cursos, corpo docente, 

corpo discente para sensibilização da importância da participação dos mesmos na avaliação 

semestral e a interação com a CPA; 

 realização de reunião com equipe de técnico-administrativo para falar da importância 

da participação e atuação dos mesmos na avaliação e durante todos semestre para melhoria  

das ações e qualidade do ensino da IES. 

 
 

2.1.1 SEÇÃO DE CONTEÚDO NO SITE DA AJES 

 
 

Foi criada uma página dedicada à CPA no portal da IES contendo as seguintes 

informações: 

 O que é a CPA? – Definição e esclarecimentos sobre a importância e conceito da 

Comissão de Avaliação. 

 Quem compõe a CPA? – Apresentação de como a comunidade acadêmica é 

representada na CPA. 

 Quais os objetivos da CPA? – Apresentação dos principais objetivos e metas da 

CPA. 

 Por que uma avaliação Institucional? – Esclarecimentos sobre a Lei 10.861/04 e 

sobre a importância da avaliação institucional. 

 Como a instituição é avaliada? – Esclarecimentos sobre a metodologia de 

avaliação adotada. 

 O que se avalia? – Apresentação das instâncias avaliadas no processo. 

 Que dimensões são avaliadas pela CPA da Faculdade do Norte Goiano? – 

apresentação das dez dimensões avaliadas pela CPA. 

 Relatórios – Disponibilização em pdf dos relatórios gerados nas avaliações de anos 

anteriores. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

DIMENSÕES AVALIADAS 

O processo de avaliação se desenvolveu considerando as 10 dimensões previstas no 

artigo 3º da Lei 10.861/04. Observa-se os resultados obtidos para cada uma das 10 dimensões 

avaliadas pela comissão. 

3.1 Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 
 

3.2 Política para ensino, pesquisa, pós-graduação, a extensão e as respectivas 

formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, 

ás bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

3.3 Responsabilidade Social da Instituição: considera-se especialmente no que 

se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e 

social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, artística e do patrimônio cultural; 

3.4 Comunicação com a Sociedade; 
 

3.5 Políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico- 

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 

trabalho; 

3.6 Organização e gestão da Instituição, especialmente o funcionamento e a 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos 

decisórios; 

3.7 Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação; 

3.8 Planejamento e Avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia 

da autoavaliação Institucional; 

3.9 Políticas de Atendimento aos estudantes; 
 

3.10 Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 



29 
 

3.1 MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI); 

 

 
Objetivos: 

 

A CPA, por meio de seus instrumentos, deve avaliar a efetividade da missão de formar 

cidadãos e profissionais competentes e compromissados com o desenvolvimento regional, 

contemplando sua importância e a inserção das graduações oferecidas, a capacitação dos 

professores, a atuação dos egressos no mercado, o desenvolvimento da mão de obra e toda 

assistência na conjuntura social. 

Ações: 
 

Todas as ações desenvolvidas nesta dimensão dizem respeito à coerência dos atos 

administrativos e pedagógicos com os interesses explicitados no PDI. Discute-se a articulação 

do PDI com as práticas institucionais e para isso a CPA deve manter sua verificação constante 

junto aos setores responsáveis da Instituição. Os instrumentos de avaliação são discutidos 

qualitativamente numa análise quanto à estrutura dos cursos e sua concepção pedagógica, 

desde a estrutura dos projetos pedagógicos até a relação docente/discente para as atribuições 

do ensino aprendizado. A fim de tornar tal avaliação mais completa, todas as ações devem ser 

explicitadas por meio de estratégias a serem seguidas. Isso tudo, portanto, concebe 

informações para a manutenção ou desenvolvimento contínuo do Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 

Os cursos de graduação da AJES são idealizados e planejados de acordo com a sua 

missão e com seu Plano de Desenvolvimento Institucional. Até o ano de 2017, a IES 

ministrava os cursos de graduação conforme Quadro 7. 

Quadro 7 - Relação de Cursos de Graduações Implantados até 2017 
 

Curso/Habilitação Situação Legal Vagas Semestrais Turno 

 

Licenciatura em Educação 

Física 

Portaria MEC nº 

179, de 08/05/2013 

 
 

100 

 
 

Noturno 

 
Bacharelado em Farmácia 

Portaria 

SERES/MEC nº 

489, de 26/06/2015 

 
 

100 

 
 

Noturno 
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3.2 POLÍTICA PARA ENSINO, PÓS-GRADUAÇÃO, A EXTENSÃO E AS 

RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUIDOS OS 

PROCEDIMENTOS PARA ESTIMULO À PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS 

DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 

Objetivos: 
 

Mensurar as políticas de formação acadêmico-científica, profissional e cidadã; de 

construção e disseminação do conhecimento e de articulação interna, que favorece a iniciação 

científica e profissional de estudantes, os grupos de pesquisa e o desenvolvimento de projetos 

de extensão. 

Ações: 
 

O instrumento utilizado pela CPA, para avaliar esta dimensão, vem procurando a 

percepção, na Instituição, a interação entre a política de ensino utilizada em sala de aula ou 

laboratórios (adequação do PPC, didática docente, critérios de avaliação, desempenho do 

discente, controle acadêmico e registro de atividades) com o questionamento que norteia a 

principal função do ensino superior (gerador de hipótese e, por conseguinte, pesquisas 

relacionadas com o desenvolvimento local) que é a pesquisa. 

Partindo do princípio complementar entre ensino e pesquisa, o instrumento questiona 

também sua aplicabilidade no meio acadêmico, sua comunicação entre os envolvidos e sua 

extensão, no intuito de complementar o ensino e a pesquisa, além de dar visibilidade à 

comunidade na execução de projetos desenvolvidos pelos cursos. O instrumento tem 

contemplado também a efetivação dos incentivos por parte da Instituição, para tais atividades, 

sua articulação com as escolas de ensino médio, a execução de um calendário para encontros 

pedagógicos, a atualização dos conteúdos programáticos das disciplinas, a atualização 

profissional dos docentes e técnicos administrativos. 

Para os programas de pós-graduação os cursos de Farmácia e Educação Física ofertam 

conforme políticas institucionais utilizadas no processo de planejamento, criação, expansão e 

manutenção dos programas. Além da discussão sobre a dedicação à formação de 

pesquisadores e profissionais a partir da qualidade mínima exigida neste processo. 

Como parte de sua política de ensino, pesquisa e extensão a AJES prevê em seu 

Regimento Interno a regulamentação da atividade de monitoria, sendo os monitores 

escolhidos através de processo seletivo. Os núcleos de prática profissional da AJES 



29 
 

proporcionam aos alunos a aplicação prática das teorias vistas ao longo dos cursos. Na IES, os 

alunos contam com núcleos de atividades relacionados no Quadro 8. 

Quadro 8 - Descrições de serviços ofertados aos discentes para pratica de ensino 
 

Curso Núcleo 

Educação Física Clínica escola de Atendimento à Saúde 

Farmácia Clinica e Farmácia Escola (em implantação) 

 

 

No início do ano letivo, a IES divulga edital interno para seleção de alunos que passam 

a atuar como monitor nos diversos núcleos, sob a orientação/supervisão de um professor e, em 

alguns casos, com técnicos especializados. 

 
 

3.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO: CONSIDERA-SE 

ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO 

À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, À 

DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, ARTÍSTICA E DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL; 

 
 

Objetivos: 
 

Avaliar a contribuição da Instituição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social da região, ao estímulo e ao empenho na defesa do meio ambiente, na 

preservação da memória cultural, no incentivo à produção artística e à preservação do 

patrimônio cultural. 

Ações: 
 

A CPA tem sua participação efetiva junto a todas as coordenações de curso e, neste 

caso a avaliação acontece como um processo de acompanhamento, no qual as coordenações 

tem liberdade e autonomia para levar à sociedade todos os projetos que incluam atividades 

com responsabilidade social. O calendário fica a critério de cada colegiado ou coordenação, 

mas sua execução é constantemente exigida pela direção e a CPA analisa os relatórios de 

execução de cada atividade como documento descritivo das ações de responsabilidade social, 

seus objetivos e resultados alcançados. Isso reforça a principal característica da Instituição: o 
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relacionamento com a sociedade através de atividades, projetos de extensão e eventos para a 

inclusão social, desenvolvimento econômico, meio ambiente entre outros. 

3.4 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Objetivos: 
 

Identificar as formas de aproximação efetiva entre a Instituição e a sociedade, de tal 

modo que a comunidade participe ativamente da vida acadêmica, bem como a Instituição se 

comprometa efetivamente com a melhoria das condições de vida da comunidade ao repartir 

com ela o saber que produz e as informações que detém. 

Ações: 
 

O acompanhamento do processo de comunicação social, por parte da CPA é realizado 

através de campanhas de conscientização desde a observação do informativo acadêmico 

(instrumento mais simples de comunicação interna), normatização da biblioteca, atualização 

do site/portal e de suas publicações, calendário de eventos até a relação da comunidade 

acadêmica junto aos documentos oficiais (Regimento Geral, PDI/PPI e PPCs). 

A CPA tem trabalhando no sentido de contemplar também uma análise contínua das 

relações existentes entre os setores estratégicos da Instituição e os setores de execução 

realizando acompanhamento em reuniões semanais entre a Direção de Ensino e as 

coordenações, as reuniões entre coordenações e colegiados e as reuniões com a Diretoria 

Geral. O objetivo de tais reuniões é preservar o fluxo de comunicação uniforme entre os 

órgãos da Instituição, a fim de manter sua cultura organizacional e sua filosofia. 

 

 
3.5 POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO 

CORPO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 
 

Objetivos: 
 

Explicitar as políticas e os programas de formação, aperfeiçoamento e capacitação do 

pessoal docente e técnico-administrativo, associando-os a planos de carreira condizentes com 
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a magnitude das tarefas a serem desenvolvidas e com condições objetivas de trabalho do 

capital humano atuante na Instituição. 

 

 
Ações: 

 

A CPA tem realizado o acompanhamento das políticas de pessoal, por meio de 

instrumentos que analisam o desempenho funcional pela auto avaliação dos mesmos e por 

meio da comunidade acadêmica, que analisa a qualidade dos serviços prestados. 

O instrumento objetiva efetivação de aspectos sobre a qualidade do atendimento; o 

envolvimento e comprometimento com a Instituição; relação interpessoal; qualificação; 

apresentação pessoal (indumentária, higiene, etc.); relação com a comunidade acadêmica; 

políticas de incentivo; ambiente (físico) de trabalho; atribuições e responsabilidades, além de 

monitorar o funcionamento do plano de cargos e salários, seja para os docentes ou técnico- 

administrativos. 

Com os resultados foram elaborados programas de qualificação profissional por meio 

de planos de desenvolvimento de pessoal, capacitação ou treinamentos específicos, feitos pela 

própria Instituição (utilizando docentes) ou por meio de convênios com outras Instituições. 

 

 
3.6 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO, ESPECIALMENTE O 

FUNCIONAMENTO E A REPRESENTATIVIDADE DOS COLEGIADOS, SUA 

INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA NA RELAÇÃO COM A MANTENEDORA E A 

PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA NOS 

PROCESSOS DECISÓRIOS 

 
Objetivos: 

 

Avaliar os meios de gestão para cumprir os objetivos e projetos institucionais, a 

qualidade da gestão democrática, em especial nos órgãos colegiados, as relações de poder 

entre estruturas acadêmicas e administrativas e a participação nas políticas de 

desenvolvimento e expansão Institucional. 

Ações: 
 

Todas as ações, projetos e deliberações das coordenações e seus colegiados são 

acompanhados constantemente por membros da CPA em suas reuniões. 
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O Regimento Geral é um documento formal e aplicável em todas as decisões. Este 

processo permite que a organização e gestão institucional tenham sua autonomia, porém sob 

um monitoramento constante, a fim de evitar falhas de comunicação e, consequentemente, na 

execução. 

O procedimento eficaz para a análise das execuções dos referenciais de poder e 

autonomia dos colegiados, núcleos de docentes estruturantes, coordenações e todas as relações 

entre as esferas administrativas e acadêmicas é efetivado utilizando instrumento regular da 

presença da CPA em reuniões de colegiado, reuniões ordinárias a fim de definir propostas de 

desenvolvimento ou aprimoramento das relações internas e participação democrática dos 

órgãos colegiados para uma gestão de seus interesses e dos interesses da comunidade 

acadêmica desde seu PPC até a relação com a alta administração institucional. 

 
 

3.7 INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE 

PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 
 

Objetivos: 
 

Analisar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, relacionando-a com as 

atividades acadêmicas de formação, de produção de disseminação de conhecimentos e com as 

finalidades próprias da Instituição, tendo em vista a definição de processos de 

redimensionamento. 

 

 
Ações: 

 

A CPA tem realizado analises das instalações da Instituição por meio de instrumentos 

próprios. Este instrumento tem como objetivo analisar se a estrutura física atende as 

necessidades da Instituição, verificar a manutenção física e limpeza, a estrutura para 

atendimento aos portadores de necessidades especiais, se o horário de funcionamento dos 

setores atende às necessidades da sua clientela, avaliar o fluxo de entrada, saída e segurança 

da Instituição. 

A avaliação da estrutura física possibilita verificar necessidades ambientais e 

aproveitamento do espaço pertencente à Instituição. Os resultados tem contribuído com a 

adequação da infraestrutura da Instituição em função de suas atividades de ensino, pesquisa e 
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extensão, conservação e limpeza, iluminação, acústica, ventilação e vislumbrando, além de  

um melhoramento contínuo, o planejamento de novos espaços, para atender tais necessidades 

e deficiências. 

 
 

3.8 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, ESPECIALMENTE OS PROCESSOS, 

RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
Objetivos: 

 

Analisar o planejamento e a avaliação como instrumentos interligados, e sua inclusão 

no processo de gestão da educação superior. Esta dimensão consiste na confluência da 

avaliação como processo que questiona o presente para articular o futuro Institucional a partir 

da sistematização dados. 

Ações: 
 

Baseados no fato de que o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – 

SINAES, que visa garantir o processo nacional de avaliação das instituições de educação 

superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes, instituído a 

partir do sancionamento da Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Em consonância com as 

propostas de reformas da educação superior e dentro desse contexto, foi elaborado o Projeto 

de Auto avaliação Institucional desta Instituição. 

Neste caso, a avaliação das instituições de educação superior tem possibilitado 

identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, 

programas, projetos e setores, considerando a missão e o plano de desenvolvimento 

institucional; a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão; a 

responsabilidade social da Instituição; a comunicação com a sociedade; as políticas de 

pessoal, de carreiras do corpo docente e técnico-administrativo; a organização e gestão da 

Instituição; a infraestrutura física; planejamento e avaliação; políticas de atendimento a 

estudantes e egressos e, igualmente, a sustentabilidade financeira. De acordo com a lei, para 

otimizar a avaliação institucional, foram instituídas, no âmbito do Ministério da Educação e 

vinculada ao Gabinete do Ministro de Estado, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – CONAES, e, no âmbito de cada Instituição de ensino superior, pública ou privada, 

a Comissão Própria de Avaliação - CPA. 
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A CPA tem contribuído com a concretização do efetivo relacionamento institucional, 

transformando a coleta de dados em informações adequadas, levá-las às suas instâncias de 

responsabilidades, propor ações e cobrar deliberações para que o processo de auto avaliação 

não seja finito, ou seja, para que ele se mantenha constante e próximo de toda comunidade 

acadêmica que pretende participar do processo. 

Um plano estratégico deve ser contemplado desde as intenções do Regimento Geral, 

PDI, PPI, PPCs e interesses do corpo diretor, docentes, discentes e técnicos administrativos. 

Para comungar tais interesses, deve ser exposto, a todos, um fórum de discussão ou reuniões 

ordinárias com representantes destes interesses, para que as informações tomem formatos 

qualitativos com metas propostas para a busca de um objetivo comum. 

Por meio das diretrizes da CPA pode-se observar a estruturação dos direitos e deveres 

daqueles que participam do processo avaliativo. Desde a aquisição de dados, a transformação 

em informações, a qualificação destas informações, as ações propostas,  o encaminhamento 

aos setores responsáveis, a busca pela resposta imediata das deliberações, o cumprimento de 

prazos e o reinício do processo. 

3.9 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

Objetivos: 

Analisar as formas com que os estudantes estão sendo integrados à vida acadêmica e 

os programas por meio dos quais a Instituição busca atender aos princípios inerentes à 

qualidade de vida estudantil, com o propósito de adequação e melhoria desta prática na 

Instituição. 

 
Ações: 

 

A CPA vem participando das decisões institucionais, com o caráter de assessoria, para 

tanto acompanhar todas as ações de atendimento aos estudantes, sejam ingressos, efetivos ou 

egressos. 

Aspectos como políticas de acesso, seleção ou permanência; políticas de participação 

dos estudantes em atividades de ensino (estágio e monitoria), Iniciação científica, Extensão, 

avaliação institucional. Aspectos de análises de dados sobre evasão ou abandono, relação  

entre professor e estudante e estudante e Instituição como um todo. 
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A CPA deve também acompanhar o funcionamento do Núcleo de Apoio Psicológico, 

além de convênios firmados para as potenciais parcerias de estágios. 

Ao egresso tem criado mecanismos de verificação de inserção profissional. Como 

acompanhamento continuado, a Instituição propõe a atuação ou manutenção do discente junto 

às instituições conveniadas, para lhes garantir no mercado de trabalho. A proposta de criação 

do núcleo de pós-graduação, como mecanismo de educação continuada deve dar continuidade 

ao acompanhamento do egresso, sobretudo, participante contínuo das atividades oferecidas 

pela Instituição. 

Para a Instituição e sua Comissão Própria de Avaliação, é importante monitorar seus 

egressos e manter-se à disposição dos mesmos. 

 

 
3.10 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO 

SOCIAL DA CONTINUIADE DOS COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 

 
Objetivos: 

 

Avaliar a capacidade de gestão e administração do orçamento e as políticas e 

estratégias de gestão, a eficácia na utilização e na obtenção de recursos financeiros necessários 

no cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. 

 
 

Ações: 
 

A CPA participa de reuniões com a diretoria para delinear os procedimentos a serem 

adotados e as informações pertinentes à dimensão enfocada, preparando a organização e a 

distribuição das tarefas sempre com base nas exigências e necessidades da comunidade 

acadêmica quando se referem a utilização de recursos financeiros sejam na atividade de 

ensino, pesquisa e extensão. 
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4 A RELAÇÃO COM PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 
 

POLÍTICA DE ENSINO 
 

A Instituição reúne sua equipe de dirigentes (diretoria e coordenadoria de cursos) e os 

professores inicialmente selecionados para implantar os cursos de graduação pleiteados no seu 

PDI e definiu as diretrizes pedagógicas básicas, que servirão de bússola para as diretrizes de 

cada curso, em seu projeto pedagógico próprio. Os cursos de graduação devem ser 

implementados com base nas seguintes diretrizes gerais: 

 Metodologias de ensino que promovam o desenvolvimento de competências e 

habilidades requeridas na formação integral do educando e na sua formação para o trabalho, 

nas diversas carreiras de nível superior; 

 Planos de ensino que propiciem a integração, simultânea, entre teoria e prática; 
 

 Avaliação formativa e continuada da aprendizagem, minimizando as avaliações 

quantitativas centradas meramente na acumulação de informações de cunho teórico- 

doutrinário; 

 O educando como centro do processo pedagógico, mediante a assistência e 

atendimento em todos os momentos de sua vida acadêmica, ao lado da oferta de ensino de 

qualidade, apoiado em um corpo de professores qualificados e em recursos metodológicos, 

bibliográficos e tecnológicos adequados; 

 Sistema organizacional que respeite as individualidades e harmonize a 

convivência acadêmica, em todos os níveis e categorias; 

 Integração do educando à comunidade social, por meio de programas e ações 

de iniciação científica e extensão, em parceria com organizações, empresas e instituições 

governamentais ou particulares; 

 Convênios interinstitucionais para viabilizar a troca de experiências e de 

informações entre a comunidade acadêmica da Instituição, a comunidade local e regional e 

organizações brasileiras e estrangeiras. 
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PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

O Programa de Avaliação Institucional é baseado no Manual de Avaliação 

Institucional editado pelo INEP. Esta opção visa a facilitar que possíveis incorreções no 

processo de auto avaliação e/ou nas avaliações promovidas pelo INEP sejam detectadas com a 

maior brevidade possível, podendo, com isso, serem também prontamente diagnosticadas e 

sanadas. 

Os parâmetros serão estabelecidos pelo colegiado superior da Instituição, após amplo 

debate com a comunidade acadêmica (alunos, professores e funcionários). 

Os resultados das avaliações serão publicados periodicamente de acordo com o 

calendário aprovado pela Diretoria da Instituição. 

A CPA desenvolverá suas atividades com apoio operacional da Diretoria e a 

participação dos membros da comunidade acadêmica (alunos, professores e pessoal técnico- 

administrativo), seus dirigentes e egressos. 

 

 
A CPA deverá especialmente: 

 

 Implantar e alimentar um banco de dados institucional, estabelecendo os 

indicadores a serem utilizados no processo de auto avaliação. 

 Analisar o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e sua adequação ao 

contexto da Instituição, no que diz respeito à missão institucional, à concepção que 

fundamenta os cursos, aos currículos, além da factibilidade do que foi projetado em termos de 

crescimento quantitativo e qualitativo, considerando a evolução ocorrida desde o 

credenciamento. 

 Avaliar como se deu o processo de implantação proposto para efeito de 

credenciamento da Instituição, qual o nível de cumprimento das metas estabelecidas, ano a 

ano, quais as principais distorções que dificultaram o atingimento das metas pretendidas. 

 Analisar os resultados de processos avaliativos realizados pelo MEC, como o 

ENADE, os resultados das Avaliações das Condições de Oferta (SERES) e das Avaliações das 

Condições de Ensino (INEP) nos cursos de graduação. 

 

 
Serão avaliados, periodicamente: 
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 Organização institucional: funcionamento efetivo da estrutura administrativa, 

da estrutura acadêmica, dos órgãos colegiados e das coordenações de curso; 

 Graduação: ensino e atividades complementares ao ensino (atendimento a 

alunos, visitas a empresas, estágios, monografias, trabalhos de conclusão de disciplinas ou de 

curso, etc.), interdisciplinaridade, projetos integrados, etc.; 

 Pós-graduação: cursos de pós-graduação lato e stricto sensu (se oferecidos) e 

sua integração com as práticas investigativas e com a graduação; 

 Pesquisa ou práticas investigativas: projetos em desenvolvimento, participação 

de docentes e discentes; 

 Extensão: tipos de atividades (cursos, projetos assistenciais, prestação de 

serviços, assistência técnica), participação de docentes e discentes, público-alvo; 

 Corpo discente: assistência ao estudante, política estudantil, diretórios e 

acompanhamento de egressos; 

 Corpo docente: formação, regime de trabalho, tempo de trabalho na Instituição, 

produção pedagógica, científica, intelectual, técnica, cultural e artística, atividades de gestão e 

atividades acadêmicas desenvolvidas (ensino, pesquisa ou práticas de investigação, extensão); 

 Instalações: salas de aula, salas especiais, laboratórios, instalações 

administrativas e para as coordenações de cursos, salas de reuniões, salas para docentes 

(inclusive gabinetes de estudo), auditórios ou salas de conferência, acesso para portadores de 

necessidades especiais, instalações sanitárias, condições de salubridade (iluminação, 

ventilação, acústica), condições de conservação e limpeza, equipamentos adequados e 

suficientes (audiovisuais, multimídia, laboratórios de informática, outros); 

 Biblioteca: instalações físicas (para o acervo, para estudo individual, para 

trabalho de grupo), horário de funcionamento, pessoal técnico e de apoio, serviço de consulta 

e de empréstimos, acervo (livros, periódicos, vídeos, mídias digitais, etc.), acesso ao acervo, 

às bases de dados, à Internet, política de aquisição e de expansão, informatização; 

 Laboratórios: quantidade e qualidade (condições físicas, equipamentos, 

software, material de consumo, lâminas, vidrarias, reagentes) e sua efetiva utilização pelos 

professores e alunos, pessoal técnico suficiente e com formação adequada; 
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 Pessoal técnico-administrativo: adequado, em número e em qualificação, à 

atividade administrativa e acadêmica da Instituição; 

 Egressos: cadastramento e acompanhamento dos egressos, a partir da 

diplomação da primeira turma da Instituição; remessa periódica de questionários sobre 

atividades profissionais, participação em programas de educação continuada, participação no 

processo de avaliação externa da Instituição. 

 
4.1 O ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

 
 

No ano de 2015, a AJES instituiu o PAE – Programa de Acompanhamento de 

Egressos. Contudo o PAE, em sua metodologia, não demonstrou eficiência, principalmente 

pelo meio utilizado. 

Uma análise pormenorizada deste instrumento de monitoramento foi recomendada, e o 

mesmo encontra-se em fase de planejamento das ações e estratégias, a fim de poder aferir 

melhor e com maior acuidade a inserção do egresso no mercado de trabalho. 

Nos dados disponíveis já levantados em relação aos egressos, verificou-se que os 

cursos de Administração e Enfermagem conseguem boa inserção de seus egressos no mercado 

de trabalho, porém encontramos grande dificuldade em obter informações complementares 

com os mesmos pois, assim como na maioria das instituições de ensino, sejam elas públicas 

ou privadas, esse é sempre um ponto nevrálgico e de extrema dificuldade, já que muitos dos 

egressos não mantêm um vínculo estreito com a instituição de forma espontânea, por melhor 

que seja sua relação com a Instituição, como é o caso da AJES. 

 
a) Ferramentas e Técnicas: 

Como base para avaliação desta dimensão foi utilizado à análise de documentação e de 

dados, bem como uma pesquisa quantitativa. 

Ressalta-se que as Políticas Institucionais, a qual está dimensão está inserida obteve 

48% (quarenta e oito por cento) de conceito excelente atribuído pelo participantes, e 20% 

(vinte por cento) de conceito ótimo, se somados totalizam 68% (sessenta e oito por cento) dos 

indivíduos que consideram as Políticas Institucionais estabelecidas na AJES com um alto grau 

de excelência. 



40 
 

5 DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

5.1 PESQUISA SOCIOCULTURAL 

 

 
Justificativa: 

 

A partir da necessidade de analisar o perfil e estabelecer a realidade dos estudantes da 

Instituição, a implementação da pesquisa sociocultural no processo de auto avaliação se faz 

presente e contínua. 

 
 

Objetivos: 
 

Obter uma visão geral dos acadêmicos em diversos momentos de sua formação, 

confrontar os objetivos gerais da Instituição, sua missão e suas metas às condições dos 

estudantes. 

 
 

Metodologia: 
 

Os questionários podem ser aplicados junto ao processo seletivo e no momento das 

matrículas e rematrículas compondo um banco de dados para a secretaria acadêmica e 

diretoria acadêmica. 

 
 

Resultados: 
 

Os resultados que irão orientar a formação do perfil discente da Instituição são 

compostos por dados que geram representações quantitativas e qualitativas acerca do 

cruzamento de tais informações. 

5.2 PESQUISA DO EGRESSO 

Justificativa: 

Na intenção de evoluir no seu processo ensino-aprendizagem, o acompanhamento dos 

egressos da Instituição é importante instrumento para proporcionar informações de melhorias 

e inovações, visto que, a formação profissional se adéqua às realidades e necessidades do 

mercado. 
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Objetivos: 
 

Buscar o progresso das competências da Instituição, mantendo um canal de 

comunicação aberto com os egressos, na intenção de criar fontes de informações sobre o 

ambiente externo, suas oportunidades e ameaças, a fim de fortalecer as habilidades da 

Instituição. 

 
 

Metodologia: 
 

O processo de avaliação por meio dos egressos da Instituição ainda é um processo 

facilitado, pois, pelo fato de ser jovem, a Instituição não possui alunos matriculados e/ou 

formados. 

 
 

Resultados: 
 

Os resultados colhidos permitem que suas análises (quantitativa e qualitativa) amplie o 

relacionamento entre a Instituição e o egresso, como um importante instrumento de melhoria 

dos serviços prestados pela Instituição de Ensino Superior. 

5.3 PESQUISA DISCENTE PELO DOCENTE 

Justificativa: 

Este instrumento se justifica pela necessidade de avaliação do perfil do estudante, 

analisado a partir da visão do docente, a fim de comparação de dados com a avaliação 

sociocultural e a aferição de conhecimentos mensais dentro de sala de aula. 

 
 

Objetivos: 
 

Gerar dados sobre o comportamento dos discentes, suas forças e deficiências; seu 

aproveitamento e rendimento. Analisar de maneira particular e grupal a relação discente e 

projetos pedagógicos, vocação e inserção no mercado, discutindo qual o papel da Instituição 

nesta abordagem. 

 
 

Metodologia: 
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Este processo avaliativo acontece com a periodicidade semestral, no qual os docentes 

se deparam com discussões pertinentes acerca de seus alunos, suas turmas e respectivos 

rendimentos, traçando, portanto este perfil no que a Instituição denomina de encontro 

pedagógico. 

 
 

Resultados: 
 

Os resultados, exclusivamente, quantitativos expressam o perfil analisado pelos 

docentes, dos discentes que se encontram em contato semanalmente. Tais resultados 

influenciam pontualmente na evolução da estrutura pedagógica da Instituição. 

5.4 PESQUISA DOCENTE PELO DISCENTE 

Justificativa: 

A avaliação do docente por meio das informações colhidas no meio discente se 

justifica pela necessidade de envolver a comunidade acadêmica na análise do desempenho dos 

profissionais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Expondo sua visão crítica e 

impessoal de tais profissionais e sua prestação de serviço. 

 
 

Objetivos: 
 

Reconhecer, a partir da visão discente, o trabalho desenvolvido pelos docentes no seu 

ambiente. Dar voz ao corpo principal da Instituição e analisar a partir daí suas necessidades e 

especificidades no que se refere ao aproveitamento da metodologia aplicada, resultados e 

rendimentos mediante processos de aferição do conhecimento utilizada pelo docente, verificar 

a relação de compromisso entre discente, docente e Instituição. 

 

 
Metodologia: 

 

A metodologia utilizada para avaliar o corpo docente por meio do ponto de vista 

discente é a de uma avaliação semestral realizada em sala de aula, sob gerenciamento, 

acompanhamento e compilação de dados da CPA. 

Resultados: 
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Os resultados são discutidos entre a coordenação de curso e cada docente 

individualmente, a fim de evitar constrangimentos. Neste momento o professor passa a 

assumir um compromisso com a Instituição, mediante os resultados. Compromisso este que 

poderá ser o de manter, ou melhorar sua didática, comportamento e/ou metodologias de 

ensino. 

 

 
5.5 PESQUISA SOBRE O COORDENADOR DE CURSO 

 

 
Justificativa: 

 

O coordenador é o gestor imediato dos procedimentos rotineiros do curso. Além de 

responsável pelo planejamento e execução do Projeto Pedagógico do Curso. Por estes motivos 

sua avaliação é cautelosa e de suma importância para o andamento perfeito do curso. 

 
 

Objetivos: 
 

Adequar as atividades do coordenador aos objetivos e missão do projeto pedagógico  

do curso a partir dos resultados obtidos nos instrumentos avaliativos. Identificar sua liderança 

perante o corpo docente e discente. Analisar o relacionamento e comprometimento do 

coordenador com suas atribuições. 

Metodologia: 
 

A metodologia utilizada para avaliar o coordenador por meio do ponto de vista docente 

e discente é a de uma avaliação semestral realizada em sala de aula, sob gerenciamento, 

acompanhamento e compilação de dados da CPA. 

 
 

Resultados: 
 

Os resultados são difundidos pela Direção de Ensino a cada coordenador 

individualmente, a fim de evitar constrangimentos. Neste momento o coordenador passa a 

assumir um compromisso com a Instituição, mediante os resultados. Compromisso este que 

poderá ser o de manter, ou melhorar sua liderança, comportamento e/ou gestão. 
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5.6 PESQUISA SOBRE A ESTRUTURA FÍSICA 

 
 

Justificativa: 
 

O sucesso do processo ensino-aprendizagem depende também do ambiente físico em 

que discentes, docentes, colaboradores estão inseridos. Para tornar este ambiente agradável e 

condizente com os objetivos de um melhor processo didático, a CPA da Instituição realiza, 

entre seus instrumentos, a avaliação de tal ambiente a fim de torná-lo capaz de satisfazer todas 

as suas necessidades inerentes. 

Objetivos: 
 

Analisar se a estrutura física atende as necessidades da Instituição, verificar a 

manutenção física e limpeza, a estrutura para atendimento aos portadores de deficiência, se o 

horário de funcionamento dos setores atende às necessidades da sua clientela, avaliar o fluxo 

de entrada, saída e segurança da Instituição. 

Metodologia: 
 

Aplicação de um questionário a todos os alunos, professores e colaboradores da 

Instituição, analisando como estrutura física desde a entrada, limpeza, manutenção do prédio e 

a necessidade de sua ampliação. 

 
 

Resultados: 
 

A autoavaliação da estrutura física possibilita verificar necessidades ambientais e 

aproveitamento do espaço pertencente a Instituição. Tais resultados podem apontar para a 

necessidade de novos campi, a fim de atender necessidades e deficiências. 

5.7 PESQUISA SOBRE A ESTRUTURA PEDAGÓGICA 

Justificativa: 
 

A Instituição possui claramente expostos seus objetivos e metas no que se refere ao 

gerenciamento de suas atividades de ensino. O procedimento de auto avaliação da estrutura 

pedagógica se justifica pela necessidade de analisar se tais objetivo e metas institucionais 

estão sendo efetivados na rotina de todos os setores acadêmicos envolvidos no processo 

estrutural de ensino-aprendizagem. 
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Objetivos: 
 

Analisar a interação entre ensino, pesquisa e extensão; incentivo à participação de 

alunos em projetos de pesquisa e de extensão; articulação com as escolas de ensino 

fundamental e médio; a existência de um calendário de realização de reuniões e/ou encontros 

pedagógicos; a atualização sistemática dos conteúdos programáticos das disciplinas; e uma 

política de atualização profissional do corpo docente e corpo técnico-administrativo. 

 
 

Metodologia: 
 

São aplicados questionários aos alunos, professores, coordenadores e diretores, 

abordando pontos que possam cumprir com os objetivos específicos de maneira quantitativa e 

qualitativa. 

 
 

Resultados: 
 

Os resultados expressados nos instrumentos mostram as necessidades de 

aperfeiçoamento contínuo nos procedimentos e estratégias criadas pelo projeto pedagógico da 

Instituição. 

 
 

5.8 PESQUISA SOBRE COLABORADORES 

 

 
Justificativa: 

 

Tal instrumento de avaliação é motivado pela intenção de melhoria na prestação de 

serviços oferecidos pela Instituição aos seus discentes e docentes na busca da excelência. 

 
 

Objetivos: 
 

Analisar o nível de satisfação e a qualidade do atendimento dos colaboradores da 

Instituição, assim como avaliar o nível de envolvimento e comprometimento dos 

colaboradores; o setor em que os colaboradores são mais atuantes e os menos atuantes; quais 

aspectos os colaboradores da Instituição devem melhorar; e atendimento da Direção de 

Ensino. 
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Metodologia: 
 

São aplicados questionários aos alunos e professores abordando pontos que possam 

analisar a qualidade dos serviços prestados com abordagens quantitativas e qualitativas. 

 
 

Resultados: 
 

Os resultados alcançados com os instrumentos de avaliação dos colaboradores são 

analisados pela Administração da Instituição que, por sua vez, cria estratégias para 

melhoramento, capacitações e/ou correções das ações executadas na prestação dos serviços. 

5.9 PESQUISA SOBRE A ESTRUTURA DOS CURSOS 

Justificativa: 

Para o bom andamento dos cursos oferecidos pela Instituição são necessárias estruturas 

de funcionamento que envolvem aspectos acadêmicos e físicos, por isso a necessidade de 

avaliar quais critérios a Instituição leva em consideração para a efetividade de tais pontos e a 

visão dos envolvidos no processo. 

Objetivos: 
 

Avaliar se o curso atende as demandas do mercado de Juína e região; se as disciplinas 

têm contribuído para: Formação técnica, Formação cidadã, Compreensão crítica da sociedade 

e Acesso ao conhecimento científico atualizado. Se a matriz curricular proporciona a 

formação do perfil profissional proposto pelo curso, se as disciplinas fazem articulação com 

projetos/atividades de extensão, se as disciplinas fazem articulação com projetos/atividades de 

pesquisa, se as disciplinas fazem articulação com as demais disciplinas do Curso e a avaliação 

quanto à estrutura física da IES para os respectivos cursos, além de Laboratórios, Biblioteca, 

Salas de aula e Recursos áudios-visuais. 

 
 

Metodologia: 
 

O questionário de avaliação é aplicado aos professores, coordenadores e diretores e 

compreende resultados que podem ser utilizados pelas coordenações e diretorias, além da 

Diretoria Geral da Instituição na intenção de buscar continuamente melhorias nos aspectos 



47 
 

que são bases de sustentação dos cursos. A metodologia aplicada busca também 

levantamentos qualitativos. 

 
 

Resultados: 
 

Os resultados são analisados pelos órgãos da Instituição e serão comparados a 

avaliações futuras, na constatação do processo evolutivo deste instrumento. 

5.10 PESQUISA SOBRE A BIBLIOTECA 

Justificativa: 
 

Na intenção de aperfeiçoar tanto a prestação de serviços como a estrutura  da 

biblioteca, tal instrumento se justifica pela necessidade de proporcionar à toda comunidade da 

Instituição um acervo atualizado e variado concomitante com atendimento especializado e 

organizado, aliado a uma estrutura física capaz de atender as necessidades e proporcionar um 

ambiente agradável para a assimilação do conhecimento. 

Objetivos: 
 

Avaliar se a atual estrutura física da biblioteca atende as necessidades da Instituição; a 

manutenção e atualização dos materiais utilizados na biblioteca; a limpeza da biblioteca; se a 

biblioteca da Instituição possui estrutura para atendimento aos alunos portadores de 

deficiência física; se o horário de funcionamento da biblioteca da Instituição atende às 

necessidades dos alunos; avaliar as normas internas da biblioteca; avaliar a atualização dos 

títulos; avaliar a quantidade de títulos por alunos; avaliar os colaboradores responsáveis pela 

biblioteca. 

 

 
Metodologia: 

 

O questionamento avaliativo é realizado no ambiente da biblioteca a fim de contemplar 

seus usuários e estar cientes de suas necessidades em relação à biblioteca. Os frequentadores 

podem expor de maneira quantitativa e qualitativa seus anseios em relação ao atendimento e 

estrutura da biblioteca. 
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Resultados: 
 

Os resultados são analisados juntamente com as coordenações de cursos a fim de 

desenvolver melhorias e atualizações dos títulos e juntamente coma a direção administrativa 

com trabalhar por melhorias na estrutura física e atendimento aos usuários. 

 
5.11 PESQUISA SOBRE OS LABORATÓRIOS 

 

 
Justificativa: 

 

Os cursos ofertados pela Instituição requerem laboratórios para a execução das 

práticas, estudos e pesquisas. A Instituição oferece estrutura suficiente para essa execução. Na 

intenção de estudar melhorias e manutenção da qualidade de estudos nesses ambientes a 

avaliação dos laboratórios se faz necessária, importante e necessariamente contínua. 

 

 
Objetivos: 

 

A avaliação dos laboratórios analisa se a atual estrutura dos laboratórios atende as 

necessidades da Instituição; observa a manutenção e atualização dos materiais utilizados nos 

laboratórios, a limpeza dos laboratórios, o horário de funcionamento, as necessidades 

específicas dos cursos, quando aplicável; avalia as normas internas dos laboratórios; e os 

colaboradores responsáveis. 

 

 
Metodologia: 

 

O questionário é realizado no ambiente dos laboratórios a fim de contemplar seus 

usuários e estar cientes de suas necessidades em relação à estrutura e instrumentos. Os 

frequentadores também podem expor de maneira quantitativa e qualitativa seus anseios em 

relação ao atendimento e manutenção dos laboratórios. 

 

 
Resultados: 

 

A análise dos resultados é feita por uma comissão responsável pela manutenção e 

atualização dos laboratórios, aliadas ao estudo dos interesses e necessidades das coordenações 

dos cursos, a fim de desenvolver melhorias e atualizações constantes, resultados estes que são 
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levadas a direção administrativa para decisões de compras e aquisições de materiais. Além da 

observação da estrutura física e atendimento aos usuários. 

 
5.12 AUTOAVALIAÇÃO DOCENTE 

 

 
Justificativa: 

 

O docente é ATOR importante no processo de ensino-aprendizagem, além de  

mediador e regulador dos instrumentos pedagógicos da Instituição. A sua autoavaliação se 

justifica pela necessidade de analisar o nível de conscientização de suas atividades e 

metodologias dentro do ambiente didático e servir como parâmetro da avaliação de docentes 

pelos discentes. 

 

 
Objetivos: 

 

O objetivo básico desta avaliação é a autoanálise do docente em relação a apresentação 

de Plano de Curso da disciplina no início do período letivo; Esclarecimento do significado e a 

importância da disciplina para o curso; como evidencia domínio do conteúdo da disciplina que 

ministra; se demonstra clareza, organização e sequência lógica nos conteúdos ministrados; se 

faz uso de linguagem acessível aos alunos para melhorar a compreensão do conteúdo; se 

dinamiza a aula, promovendo atividades que estimulam a participação dos alunos (por 

exemplo: expressão oral, escrita, gráfica); se orienta com clareza os trabalhos solicitados; se 

estabelece a relação teoria e prática, respeitadas as especificidades da disciplina; se relaciona 

os conhecimentos da disciplina aos do curso e à formação profissional; se incentiva a 

autonomia intelectual dos alunos; se cumpre o programa da disciplina conforme o  

estabelecido no Plano de Curso; se estabelece um bom relacionamento acadêmico com os 

alunos; se trabalha com respeito, eventuais limitações ou insucessos do aluno; se é pontual no 

início e término do período das aulas que ministra; se é assíduo às aulas; se estabelece, de 

forma clara, os critérios de avaliação da disciplina; se utiliza práticas avaliativas que 

valorizam a reflexão e a solução de problemas mais do que a memorização de dados e fatos; 

se utiliza instrumentos de avaliação compatíveis com os objetivos e os conteúdos ministrados; 

se faz análise dos resultados da avaliação (revisão automática) como oportunidade da 

aprendizagem e de retomada dos conteúdos. 
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Metodologia: 
 

O questionário é entregue a cada docente e este instrumento necessita de colaboração 

qualitativa e quantitativa. 

 

 
Resultados: 

 

Os resultados são restritos a cada coordenação de curso e à Direção de Ensino da 

Instituição. 

 
5.13 PESQUISA DA INSTITUIÇÃO PELO COLABORADOR 

 

 
Justificativa: 

 

O colaborador faz parte do processo administrativo das instituições e responsável pela 

eficiência e eficácia das ações. Por estes motivos, tal personagem técnico-operacional precisa 

se sentir aceito, reconhecido e satisfeito com o ambiente de trabalho que está inserido. Tal 

avaliação se justifica na intenção de tornar mais agradável o ambiente de trabalho para estes 

colaboradores a fim de refletir na prestação de serviços ao público da Instituição. 

 

 
Objetivos: 

 

A avaliação da Instituição pelos colaboradores tem como objetivos a autoavaliação de 

tais colaboradores no que se refere a qualidade do seu atendimento na Instituição; e o nível de 

envolvimento e comprometimento na Instituição. No aspecto Instituição, quais aspectos da 

Instituição devem melhorar; as políticas de incentivos por parte da Direção; os programas de 

capacitação, treinamento e aperfeiçoamento que a Instituição oferece; quanto às instalações 

físicas e ambientes de trabalho; quanto ao relacionamento com seus colegas de trabalho (clima 

organizacional); quanto ao relacionamento com seu superior; quanto ao relacionamento com a 

direção geral e/ou mantenedora; se as atribuições estão totalmente relacionadas com sua 

função; se realiza as ações de acordo com a missão divulgada. 

Metodologia: 
 

O questionário é entregue aos colaboradores de todos os níveis hierárquicos e estes 

levantarão os aspectos de satisfação profissional nos parâmetros quantitativos e qualitativos. 
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Resultados: 
 

Os resultados são analisados pela administração da Instituição juntamente com os 

chefes de setores e mantenedora, a fim de usar tais resultados na elaboração do planejamento 

estratégico da Instituição. 

 

 
5.14 FÓRUM DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

 
Justificativa: 

 

O Fórum de Avaliação da Instituição é um evento que reúne todos os principais 

envolvidos no processo de avaliação assim como representantes de todas as classes 

acadêmicas da Instituição. Líderes de turma, chefes de setores, representantes dos docentes, 

diretores, membros da CPA e membros da sociedade civil. Tal evento se justifica pela 

necessidade de tornar públicas as ações da comissão própria de avaliação da Instituição e a 

confecção de um plano estratégico para a melhoria da Instituição. 

 

 
Objetivos: 

 

Analisar os resultados das avaliações realizadas pela CPA e traçar, a partir daí, as 

ações e as estratégias como fontes de um plano de ação a ser efetivado pela direção Geral. 

Metodologia: 
 

O Fórum de Avaliação da Instituição tem como metodologia a reunião de todos os 

envolvidos com as avaliações da Instituição. Posteriormente os participantes são divididos em 

grupos responsáveis pela analises de determinadas avaliações. Tais grupos são responsáveis 

por traçarem as ações a serem realizadas de acordo com os resultados e a forma de pô-las em 

prática através da formulação das estratégias. 

Resultados: 
 

Os resultados são expressos em documento de compromisso com a Direção-Geral e 

Mantenedora. 

. 
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Quadro 9 - Análise dos dados da Pesquisa da CPA 2016 – Ações realizadas em 2016 e Ações previstas para 2017 

 

EIXOS/DIMENSÕES 

SINAES 

PONTOS A MELHORAR 

(FRAGILIDADES) 

AÇÕES REALIZADAS EM 2016 AÇÕES PROPOSTAS PARA 

2017 

Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 

A Missão e PDI 

(Dimensão 1) 

 Foram disponibilizados, na Biblioteca, os 
documentos referentes a Instituição e aos 
cursos. Além disso, nas edições da Super 
Gincana AJES estes documentos foram 
objeto de estudo para a realização de 
algumas provas, o que contribuiu para que 
se disseminasse entre os diversos 
segmentos a importância sobre os mesmos. 
Os 12% de respostas de desconhecimento, 
entre os técnicos administrativos não se 
verificou na atual avaliação, fato que 
confirma a efetividade das ações realizadas. 

As ações nesse sentido devem ser 
permanentes. Para tanto deveremos 
manter os documentos atualizados 
disponíveis na Biblioteca, no site e na 
divulgação dos monitores 
distribuídos pela instituição. 

Responsabilidade Social 

da Instituição 

(Dimensão 3) 

Observa-se menos de 10% 
de opiniões negativas com 
relação as ações realizadas 
em 2016. Esse percentual é 
baixo, todavia cabe 
investigar mais a fundo, pois 
se constitui em importante 
indicador para avaliar o 
Programa voltado para a 
inclusão social. 

As ações voltadas para a Responsabilidade 
Social foram bem avaliadas por todos os 
segmentos. Os convênios e parcerias, assim 
como projetos de extensão foram 
considerados satisfatórios por mais de 90% 
dos entrevistados em todos os segmentos, 
inclusive a concessão de bolsas pelo Fundo 
de Apoio Acadêmico ao Ensino Superior 
(FAAES). 

Desenvolver novos projetos 
interdisciplinares, integrando 
diferentes cursos e através destas 
parcerias buscar abrir novos campos 
de estágio e possibilidades de 
intervenção. 
A IES prevê no seu Plano de 
Desenvolvimento Institucional 
promover as ações com vistas à 
inclusão social e digital, neste sentido 
estão previstas atividades de 
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   extensão para o uso de Tecnologias 

Digitais e de Rede aplicadas aos 
mais diferentes contextos, em 
atividades acadêmicas ou voltadas 
ao campo de trabalho, tais como: 
Uso da Calculadora HP e Excel 
Básico. 

Eixo 3 -  Políticas Acadêmicas 

Políticas para o Ensino, a 

Pesquisa e a Extensão 

(Dimensão 2) 

A qualidade do ensino foi 
bem avaliada por todos os 
segmentos, assim como a 
oferta de novos cursos. 
Aspectos importantes 
revelados pela pesquisa 
indicam que a divulgação 
dos Editais, assim como as 
atividades de pesquisa 
ainda não estavam 
atingindo a todos, em 
especial, os discentes. 

Aconteceu em 2016 a segunda edição da 
Supergincana Artística Cultural da AJES. 
A integração entre o corpo docente, discente 
e técnico-administrativo foi alvo de decisões 
estratégicas da instituição. Em um trabalho 
conjunto entre Direção e Coordenação do 
Curso de Educação Física foi elaborado o 
projeto da Supergincana, que teve como 
objetivo principal propiciar aos discentes, 
docentes e equipe administrativa da 
instituição a interação sociocultural, bem 
como estímulo científico, esportivo, 
recreativo e humano. Esta edição da 
gincana também gerou fotos, vídeos e um 
livro, com ISSN, com a publicação de toda a 
produção científica dos participantes (artigos 
e redações). 
A qualidade do ensino e a preparação para 
os estágios foi bem avaliada pelos 
acadêmicos, revelando que a ação proposta 
e implementada, pela Direção de Ensino e 
Coordenações, de realizar uma investigação 
junto aos docentes, sobre os aspectos 

Divulgar mais intensamente os 
Núcleos de Práticas (Jurídicas e 
Gerenciais), a Clínica Escola de 
Atendimento Psicológica e os 
Laboratórios de Enfermagem e de 
Fisioterapia entre os estudantes. 
Mostrar a eles as possibilidades de 
desenvolverem projetos de extensão, 
práticas e consultorias. 
Lançar o desafio: “Um Projeto de 
Extensão por Semestre”. Propor 
aos Coordenadores a elaboração de 
projeto de extensão interdisciplinar, 
sendo que cada turma apresentará 
um projeto de extensão por 
semestre. 
Atualizar o projeto da Supergincana 
Artística e Cultural da AJES. 
Considerando que a experiência de 
duas edições já proporcionou 
subsídios para identificar o potencial 
da atividade, mas também identificar 
pontos a serem melhorados. 
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  apontados como insatisfatórios, resultou na 

melhoria dessas atividades essenciais para 
a qualidade do ensino. 
Foi criado em 2016 uma Coordenação de 
Iniciação Científica que, desde então, vem 
trabalhando de forma intensa com a 
divulgação de pesquisas e editais, assim 
como com a organização da orientação dos 
acadêmicos envolvidos em Projetos de 
Iniciação Científica. Esta ação deverá 
resultar, ainda no primeiro semestre de 
2017, na publicação de um livro com a 
compilação de toda produção de pesquisa 
da AJES em 2016. Esta ação envolveu todos 
os cursos da instituição. 

Reestruturar a tabela de pontuação 
de horas para as Atividades 
Complementares. 
Manter e incrementar a divulgação 
no site e painéis dos cursos, no início 
do semestre, o calendário de 
eventos, com os respectivos editais 
de submissão de artigos. 
Em 2017 deverá ser considerado, 
com fins explicativos e não 
meramente descritivos, será incluir 
no instrumento de avaliação 
institucional o regime de trabalho 
docente, pois existem diferentes 
imersões no ambiente institucional 
de acordo com a carga horária e, 
consequentemente, com as 
atividades realizadas. 

Comunicação com a 

Sociedade 

(Dimensão 4) 

É possível dizer que os 
meios de comunicação 
(quadro de avisos, 
mensagens em Whatsapp, 
site, Facebook, 
telefonemas) foram bem 
avaliados pelos atores que 
participaram da pesquisa. 
Todos os segmentos 
apresentaram algum nível 
de insatisfação com os 
meios e estes resultados 
deverão ser objeto de 
investigação  em  2017 para 

A AJES contratou em 2015 e 2016 
profissionais da área de Tecnologia da 
Informação. A sua contratação teve como 
finalidade principal criar o WEBAJES - 
ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e 
de comunicação entre docentes e discentes. 
Foi mantida em 2016 a atuação da 
Ouvidoria, e muitas ações aconteceram 
mediadas pela mesma, que se constitui em 
importante recurso para a implementação de 
intervenções imediatas. Fato que agilizou a 
resolução de pequenos conflitos, 
preservando o sigilo. 

Manter o site sempre atualizado e 
avaliar o mesmo através de pesquisa 
sobre usabilidade. 
Divulgar mais o serviço de Ouvidoria, 
tanto física quanto virtual, 
enfatizando a confidencialidade das 
informações e a importância das 
mesmas para a melhoria contínua da 
IES, através de ações imediatas e 
pontuais necessárias para o bom 
andamento das atividades. 
Investigar mais sobre os aspectos 
considerados negativamente no uso 
dos quadros de avisos, mensagens 
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 identificar possíveis causas 

e buscar estratégias para a 
superação das dificuldades, 
abrindo canais de 
comunicação. 
A ouvidoria (tanto presencial 
como virtual) de modo geral, 
continuou sendo bem 
avaliada. 
Já os meios utilizados para 
divulgar as atividades da 
AJES na comunidade 
externa – televisão, rádio, 
Panfletos e Outdoor – 
parecem ser os mais 
efetivos. 

O site da AJES foi completamente 
reestruturado em 2016. Considera-se que os 
resultados negativos observados na 
pesquisa refletem o processo de mudança, 
no qual alguns ainda não se familiarizaram 
totalmente com o layout e as funcionalidades 
oferecidas. 

de Whatsapp e telefonemas, assim 
como o(s) porquê(s) a imagem da 
AJES apresenta uma visão negativa 
para os discentes, apesar da mesma 
ser postiva para mais de 80% da 
comunidade interna. 

Política de Atendimento 

aos Discentes 

(Dimensão 9) 

A política de atendimento 
aos Egressos foi 
negativamente avaliada por 
mais de 20% dos docentes. 
Esse é um indicador 
importante para que a IES 
busque implementar ações 
mais efetivas. 

Programa de Nivelamento 
Continuidade e Aperfeiçoamento do 
Programa de Nivelamento da IES. O 
nivelamento aconteceu para as disciplinas 
de Português, Matemática, incluindo em 
2016 a disciplina de Biologia. 
O Atendimento Psicopedagógico tem 
atendido os estudantes de todos os cursos e 
tem se revelado um importante meio para 
superar as dificuldades que alguns alunos 
apresentam ao ingressar no Ensino 
Superior. Esta ação, aliada ao Programa de 
Nivelamento, tem sido de suma importância 
para evitar a evasão e garantir o rendimento 
acadêmico, com vistas à excelência em 
ensino preconizada pela IES. O atendimento 
Psicopedagógico foi bem avaliado pelos 

A proposta para 2017 é incluir no 
nivelamento a disciplina de Química 
e manter a possibilidade de ofertar 
monitoria para alunos concluintes. 

Ações deverão ser implementadas 
no que tange a participação mais 
efetiva dos egressos. 

O Atendimento Psicopedagógico, 
com a expansão do prédio da IES, 
em 2017, deverá ofertar esse serviço 
a grupos de acadêmicos, para que 
possam trabalhar dificuldades 
específicas, tais como: Apresentação 
de Trabalhos em Grupo, Gestão do 
Tempo,  Desenvolvimento de 
Habilidades de Oralidade, Leitura, 



56 
 

 

 

 
  estudantes, sendo que mais de 50% o 

consideram Ótimo ou bom e apenas 40% o 
consideraram Regular. Cabe destacar que 
esta é uma ação ofertada individualmente, 
até o momento, sendo difícil de ser avaliada 
por aqueles que não recorreram ao serviço. 
Diferente do que ocorre com o nivelamento 
que é ofertado a todos os ingressantes, 
independente de sentirem a necessidade, 
até como uma estratégia de não estereotipar 
aqueles que necessitam. 

Escrita, Memória e Atenção, entre 
outros. 

Eixo 4 – Políticas de Gestão 

Políticas de Pessoal 

(Dimensão 5) 

O grau de comprometimento 
do pessoal Técnico- 
Administrativo foi avaliado 
negativamente apenas por 
2% dos discentes. Essa 
questão não havia sido 
respondida, por este 
segmento na avaliação 
anterior e revela que as 
ações estão atingindo os 
objetivos propostos, motivo 
pelo qual devem ser 
mantidas e intensificadas 
em 2017. 

 

As oportunidades e 
condições de 
desenvolvimento pessoal 
(capacitação Docente e do 

Plano de Cargos e Salários 
Aprovação e Implantação do Plano de 
Cargos e Salários para o Corpo Docente e 
para o Corpo Técnico-Administrativo; 

 

Capacitação Corpo Docente 

Ao longo de 2016 ocorreram vários 
encontros presenciais vinculados ao projeto 
de Formação Continuada dos docentes, os 
temas abordados foram: 

 Educação e o Direito Penal; 

 O processo de Ensinar; 

 Proposta Pedagógica e Recursos 
Educacionais Abertos; 

 Imposto de Renda; 

 Prestação de Serviços Educacionais: 
responsabilidade  objetiva  do 
empregador por atos de seus 
empregados, serviçais e prepostos, no 

Continuidade na Capacitação para 
Gestores 
- Liderança; 
- Gestão do Tempo; 
- Organização; 
- Gestão de Conflitos; 
- Gestão da Informação. 

 

Capacitação Docente Presencial 
Com o objetivo de promover a 
formação continua do corpo docente, 
em 2017, foram programados alguns 
encontros presenciais, que irão 
abordar os seguintes temas: 

 Comitê de Ética e Pesquisa com 
seres humanos; 

 Iniciação Científica e produção 
Acadêmica; 
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 corpo Técnico 

Administrativo)  na  IES, 
também foram  avaliadas. 
Entre os Docentes, mais de 
80% avaliaram   bem  a 
atuação  da IES neste 
quesito.    Enquanto   os 
Técnicos-Administrativos, 
apenas   8%   avaliaram 
negativamente. 

exercício do trabalho que lhes competir, 
ou em razão dele; 

 Estatística Aplicada; 

 Oficina de Boas Práticas e Cuidados no 
preparo e uso de remédios caseiros; 

 Direito, a imagem e a informação; 

 Atendimento Psicopedagógico: função e 
objetivos; 

 As 4 Linhas que separam o professor 
de uma boa aula; 

 Análise do Índice de Massa Corporal 
(IMC) dos Professores da AJES e sua 
relação com o estilo de vida diário: 
Controle do Stress, Nutrição, Lazer, 
Relacionamento Social e 
Comportamento Preventivo. 

 Educação a Distância e 
desenvolvimento de Material 
Didático; 

 

Programa de Capacitação 
Docente: Formação de 
Professores para EAD 

O objetivo principal deste projeto é 
capacitar os professores para o 
desenvolvimento de aulas e 
atividades pedagógicas para serem 
propostas aos alunos no ambiente 
virtual (MOODLE). Serão 
apresentadas aos professores as 
tecnologias de informação e 
comunicação que poderão ser 
utilizadas para tornar as 
aulas/atividades mais dinâmicas e 
interessantes. 

 

Capacitação do Corpo Técnico- 
Administrativo 

O programa de capacitação que se 
iniciou em 2015, se manteve em 
2016 e terá continuidade em 2017. 
Buscando melhorar o atendimento 
aos docentes e discentes, os temas 
propostos serão; 
- Excelência no atendimento; 
- Gestão do Tempo; 
- Etiqueta Empresarial; 
- Telemarketing. 
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Organização e Gestão da 

Instituição 

(Dimensão 6) 

O trabalho da Diretoria da 
AJES foi avaliado 
positivamente por todos os 
segmentos. 
O Clima Organizacional, 
contudo, continua sendo um 
aspecto a ser melhorado, 
tendo recebido avaliação 
negativa de 16% dos 
docentes e 22% dos 
técnicos administrativos. 
Esse aspecto não se reflete 
tão fortemente entre os 
discentes, mas aparece 
como ruim ou péssimo para 
8% dos respondentes. 
Entre os docentes foi 
superado o 
desconhecimento acerca da 
estrutura da IES, todavia 9% 
dos técnicos- 
administrativos, ainda 
demonstraram falta de 
conhecimento sobre este 
aspecto. 

Clima 
Foram realizados vários momentos de 
integração, entre todos os segmentos, em 
especial por ocasião da 2ª edição da 
Supergincana, que teve suas atividades 
realizadas em dois momentos, julho e 
dezembro. Em julho culminou com uma 
grande festa Julina que integrou a 
comunidade na realização de diversas 
provas e em dezembro com práticas 
culturais e desportivas, nas quais 
participaram docentes e acadêmicos, foram 
atividades de teatro, música, dança, jogos 
de equipe, brincadeiras que trouxeram, 
inclusive, as equipes e seus familiares para 
dentro da IES. 
Estrutura organizacional: 

Em 2016 foi socializado o organograma da 
Instituição através no site e através dos 
monitores distribuídos por todo o prédio. 
Essa ação ainda não atingiu a todos os 
segmentos e deverá ser incrementada ao 
longo de 2017. 

Compartilhamento de Informações 
– repositório no ambiente virtual 
Disponibilizar as informações  da 
Diretoria  em  um  repositório   no 
ambiente virtual da IES. A intenção é 
tornar as   informações mais 
acessíveis  àqueles  (docentes  e 
técnicos-administrativos)  que 
necessitam delas para a tomada de 
decisões. 
Disponibilizar nas Coordenações, 
Biblioteca e Site, o organograma da 
Instituição. 
Realizar encontros festivos, 
comemorativos, dentro e fora da IES, 
para estimular o estreitamento das 
relações interpessoais e a melhoria 
do Clima Organizacional. 

Sustentabilidade 

Financeira 

(Dimensão 10) 

Os investimentos da IES em 
infraestrutura e ampliação 
predial foram aspectos bem 
avaliados por todos os 
segmentos, sendo que mais 
de 50% dos acadêmicos os 

A IES está construindo mais um pavilhão, 
que está em fase de acabamento e deverá 
ser inaugurado ainda em 2017. Além, disso 
foram construídas em entregues em 2015: 
11 salas para professores que trabalham 
horário integral; 2 banheiros para os 

Evento para Entrega Solene de 
Novas Dependência Prediais 
Promover eventos para solenidade 
de entrega das obras concluídas. 
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 considerou “Bom” ou 

“Ótimo”, essa aprovação foi 
ainda mais evidente entre os 
docentes, cujo percentual 
de aprovação nos 
investimentos foi de mais de 
80%. 
O equilíbrio financeiro, 
assim como o modo de 
cobrança das mensalidades 
também foram aspectos 
bem avaliados, foram 
considerados satisfatórios 
para mais de 90% dos 
acadêmicos. O equilíbrio 
financeiro, apesar do 
panorama econômico atual, 
também foi avaliado de 
forma positiva por todos os 
segmentos, em especial, 
pelos docentes e técnicos- 
administrativos, cujo 
percentual de aprovação 
correspondeu a mais de 
80% entre os respondentes. 

docentes; 1 sala para o RH; 1 sala para a 
Direção de Expansão Institucional; 11 salas 
de aula; 2 Laboratórios de Enfermagem; 1 
Laboratório de Farmácia; 1 Laboratório de 
Informática, com 19 computadores. 

 

Eixo 5 – Infraestrutura Física 

Infraestrutura Física 
 

(Dimensão 7) 

Os Núcleos de Prática 
Jurídica, de Práticas 
Gerenciais e Clínica-Escola 
foram bem avaliados por 

WEBGIZ Biblioteca 
Está instalado e funcionando, desde 2013 o 
sistema operacional integrado da IES, 
denominado Webgiz. O sistema traz 

Divulgação do Acervo para os 
Discentes 

 Criar um tutorial de como acessar 
o acervo da Biblioteca pelo 
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 todos os segmentos, assim 

como os laboratórios. 
Contudo, a atual pesquisa 
sinaliza alguns pontos que 
merecem especial atenção, 
tais como: 

1) Iluminação e ventilação 
nas salas, foram 
aspectos cujo 
investimento ainda não 
atingiu plenamente os 
objetivos. 

2) Os equipamentos (data- 
show e aparelhos de 
som) foram considerados 
ainda insatisfatórios por 
todos os segmentos, 
sendo avaliados 
negativamente por mais 
de 20% dos acadêmicos 
e professores. 

3) O sistema de segurança 
ainda é um ponto de 
preocupação   para  a 
comunidade acadêmica. 
Apesar da  série de 
medidas adotadas pela 
instituição,   tais   como, 
sistema  de   câmeras 
interno   e     externo, 
portaria e controle de 
entrada, entre outros. 

informações sobre o acervo da Biblioteca, 
além de permitir fazer consultas e reservas. 

 

Foram instaladas, em 2015 portas de saída 
de emergência. Todas receberam 
sinalização e estão em pontos estratégicos 
da Instituição. 

 

O novo pavilhão da AJES está em fase de 
acabamento. Esse prédio irá acomodar os 
laboratórios e também novas salas de aula. 

 

Foram construídas 11 salas para 
professores que trabalham horário integral; 2 
banheiros para os docentes; 1 sala para o 
RH; 1 sala para a Direção de Expansão 
Institucional; 11 salas de aula; 2 
Laboratórios de Enfermagem; 1 Laboratório 
de Farmácia; 1 Laboratório de Informática, 
com 19 computadores. 
Foi implementada em 2016 a manutenção 
preventiva das dependências, com 
funcionários realizando o levantamento 
semanal das condições físicas das 
dependências da IES (salas de aula, 
laboratórios, auditório, banheiros) para 
detectar a necessidade de manutenção. 
Observando se há: lâmpadas queimadas, 
aparelhos de ar condicionados estragados, 
banheiros danificados etc. Esta é uma ação 
que ainda está em andamento e deverá ser 
mais perceptível na avaliação de 2017. 

WEBAJES e disponibilizar no 
ambiente de aprendizagem; 

 Estimular os professores, dos 
primeiros semestres, a visitar a 
Biblioteca, juntamente com os 
seus alunos; 

 

Manutenção Preventiva das 
Dependências 

Será mantida e deverá se estender 
aos aparelhos audiovisuais e aos 
computadores dos Laboratórios de 
Informática. 

 

Cardápio Saudável na Cantina 
Fazer uma pesquisa entre  os 
discentes, docentes e  técnicos- 
administrativos   para    coletar 
sugestões para criação   de um 
cardápio saudável a ser ofertado na 
cantina. 
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 4) O atendimento às 

Pessoas Portadoras de 
necessidades especiais 
ainda não atingiu 
plenamente os objetivos, 
sendo avaliado de forma 
negativa por quase 20% 
dos acadêmicos e, em 
torno de 12% de 
docentes e técnicos- 
administrativos. 

5) Os espaços destinados à 
prática desportiva 
também merece a 
atenção e investimento. 

6) As instalações sanitárias, 
foram consideradas 
insatisfatórias para 
quase 20% dos 
acadêmicos. Isso não foi 
considerado um 
problema para docentes, 
pois se tratam de 
instalações diferentes. 

7) Os espaços  de 
convivência, quadra   e 
cantina, que atendem as 
necessidades   de 
acadêmicos, não foram 
bem avaliados por 
docentes e técnicos- 
administrativos e este é 

A Instituição investiu na melhoria dos 
equipamentos nos laboratórios de 
Informática e nas condições das duas salas 
que contam hoje com 40 computadores 
cada, todos conectados a rede de internet 
que também foi objeto de investimento, 
sendo toda reformada no final de 2016, 
através da troca de cabos e roteadores, 
assim como da aquisição de um servidor 
para a Intranet, de modo a proporcionar à 
comunidade acadêmica acesso a internet, 
favorecendo o trabalho de docentes, 
discentes e técnicos-administrativos. 
Foi construído, em parceria com a prefeitura, 
um espaço de vagas para estacionamento, 
com reservas para pessoas deficientes e 
idosos. 
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 um aspecto a ser 

investigado em 2017. 
8) O estacionamento 

também é um ponto a ser 
debatido, pois foi o 
aspecto mais negativo 
observado na atual 
avaliação. 

9) A cantina atende a 
maioria dos 
entrevistados, todavia foi 
considerada, quando a 
qualidade e variedade 
como Ruim ou Péssima 
por 13% dos 
acadêmicos, 9% dos 
docentes e 12% dos 
Técnicos- 
Administrativos. 
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5.15 SINTESE HISTÓRICA DO PLANEJAMENTO E DAS AÇÕES ACADÊMICO- 

ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

 

A CPA da Faculdade Noroeste de Mato Grosso propõe à Direção Acadêmico- 

Pedagógica e à Administração Financeira da Faculdade um plano de ação com vistas a 

solucionar os pontos fracos e as ameaças encontradas no diagnóstico do Relatório Final da 

Autoavaliação 2015/2016 e melhorar as atividades consideradas neutras e fortalecer ainda mais 

os pontos fortes. 

O plano de ação proposto pela CPA foi elaborado em três partes: 

Figura 01: Metas e ações propostas 

Figura 02: Metas e ações urgentes 
 

Figura 03: Metas cumpridas e ações realizadas 

 

 
As metas e a realização das ações visam qualificar ainda mais os serviços prestados pela 

Faculdade Noroeste de Mato Grosso (Quadro 7). 

 
 

Quadro 10 - Metas e Ações Propostas 
 

 

DIMENSÃO 

 

METAS 

 

AÇÕES 

 

RESPONSÁVE 

L 

 

PRAZOS 

 
 
 

 
1 

Garantir a formação 

deprofis- sionais com técnico 

cientifico e cultural, e, ao mesmo 

tempo, preocupados com o 

fortalecimento dos ideais 

democrático e de bem-estar social. 

-Manter a divulgação adequada da 

missão e visão institucional da 

instituição junto à comunidade 

acadêmica. 

- Manter nas matrizes curriculares, 

componentes curriculares que 

propiciem a formação holística dos 

alunos. 

 
 
 

 
Setor Acadêmico 

 
 
 

 
1º sem. 

2018 

 

1 

- Ampliar a oferta 
de cursos de graduação com  

vistas a atender a demanda dos 

setores ocupacionais emergentes 
da cidade e região 

- Protocolar no sistema e- Mec o 

pedido de autorização  de 

funcionamento  para os 

novos cursos, conforme o PDI. 

 

Diretor da IES 

 

2º 

Sem.2017 
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2 

-Garantir o 

Cumprimento dos 

Projetos Pedagógicos 

em vista dos objetivos 

do curso e do perfil do 

profissional. 

Capacitar o  corpo  docente 

paraque desenvolva as atividades 

curricula-res com vistas ao alcance 

dos objetivos e competências e 

habi-lidades previstas no PPC do 

curso. 

- Conscientizar o aluno da 

necessidade de conhecer o PPC e 

de acompanhar sua execução. 

 

 

 

 

 

 
 

Setor Acadêmico 

 

 

 

 

 

1ºSem.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

-Melhorar  a 

articulação entre 

conhecimento teórico e 

as 

atividades práticas 

correspondentes. 

Utilizar os projetos de extensão 

como meio de articulação 

entre os conhecimentos 

teóricos e 

práticos. 

Realizar mais visitas técnicas como 

meio de promover a articulação 

teoria prática e o contato do aluno 

com o mundo do trabalho desde o 

início do curso. 

Implementar práticas pedagógicas 

inovadoras que fortaleçam a 

necessária articulação entre a teoria 

e a prática. (Projetos Práticas 

Empresariais) 

Criar mecanismo de verificação da 

eficiência e da e eficácia da 

aplicação prática ao conhecimento 

teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Setor Acadêmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1ºSem.2018 

 

 

 

2 

- Melhorar e 

implementar os 

laboratórios  dos 

cursos para 

propiciar  as 

atividades 

práticas 

articuladas com os 

conhecimentos teóricos. 

Promover reuniões 

periódicas com os técnicos dos 

laboratórios 

proporcionando troca 

de experiências e 

organização no atendimento. 

Avaliar e reconstruir as normas de 

funcionamento dos laboratórios e 

os roteiros de aulas. 

 

 

 

Direção 

Geral e 

Setor Acadêmico 

 

 

2ºSem.2017 

 
 

2 

- Melhorar a política de 

Estágio e promovernovas 

parcerias. 

Melhorar os mecanismos de 

acompanhamento dos estagiários 

em campo. Organizar os 

instrumentos para realização do 

estágio supervisionado. 

- Ampliar os convênios de estágio  

e estimular atividades de parceria 

 
 

Setor Acadêmico 

 

1ºsem. 2018 
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  com as empresas conveniadas.   

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- Incentivar 

trabalhos de 

investigação científica. 

Estabelecer relações e 

parcerias com órgãos públicos e 

privadas  para 

realização conjunta de 

projetos de 

investigação científica. 

Ampliar e fortalecer os programas 

de iniciação científica dirigidos ao 

aperfeiçoamento da graduação. 

Destinar no orçamento verba 

para o incentivo a investigação 

científica. 

 

 

 

 

 

Setor Acadêmico 

 

 

 

 

1ºsem. 2018 

 
 

2 

Promover programas de 

Pós- Graduação 

nas diversas  áreas do 

Conhecimento. 

- Estabelecer parcerias com 
as empresas e instituições  da 

cidade e região para oferta de 

especializações direcionadas as 

necessidades do mercado. 

 
 

Direção 

Geral e 

Setor Acadêmico 

 

1ºsem. 2018 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- Ampliar a política de 

capacitação 

docente. 

- Incentivar a participação dos 

docentes em congressos, 

seminários, simpósios, férias ou 

eventos de natureza técnico 

– científica. 

- Garantir a multiplicação, na 

comunidade acadêmica, do 

conhecimento adquirido pelo 

docente em cursos, seminários, 

congressos, etc. 

- Realizar na IES seminários, 

encontros, visando a melhoria 

da capacitação docente. 

 

 

 

 

 

Setor 

Acadêmic 

o e Setor 

Financeiro 

 

 

 

 

1ºsem. 2018 
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2 

 

- Melhorar a 

participação de 

alunos em Projetos 

de Extensão. 

Incentivar a participação 

dos alunos nos projetos de 

extensão desenvolvidos 

pela IES. 

Promover ações de 

incentivo a participação. 

 
 

Setor Acadêmico 

 

1ºsem. 

2018 

 

 

2 

 

- Favorecer 

a 

participação 

de alunos 

em 

eventos 

técnico-cientifico- 

culturais. 

- Incentivar a 

participação dos alunos 

em 

congressos, 

seminários, simpósios, 

feiras ou 

eventos 

de natureza técnico- 

científica. 

_ Garantir a multiplicação, 

na comunidade acadêmica, 

do conhecimento adquirido 

pelo discente em 

cursos, seminários, 

congressos, etc. 

- Dar continuidade a 

realização de seminários, 

encontros, congressos, 

semanas acadêmicas, 

visando à melhoria no 

desempenho discente. 

Promover mais visitas 

técnicas. 

 
 

Setor Acadêmico e 

Coordenador de 

Curso 

 
 

1ºsem. 

2018 
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2 

 

 

- Garantir a efetiva 

aplicação de 

recursos na 

melhoria 

dos 

programas de 

ensino, 

investigação 

cientifica 

e 

extensão. 

- Seguir as planilhas e 

propostas   orçamentárias 

para  disciplinar   os 

investimentos a  serem 

feitos na faculdade 

quanto   aos  recursos 

humanos    e a   infra- 

estrutura. 

- Ampliar o orçamento 

para atualização e 

complementação do acervo 

de livros, periódicos, 

vídeos, CDs, outros 

materiais de biblioteca e na 

melhoria da infra estrutura 
de laboratórios. 

 

 

 

 

 

 
Setor Acadêmico 

 

 

 

 

 

1ºsem. 

2018 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- Ampliar 

a 

participação 

 

da faculdade em 

projetos sociais. 

- Manter o 
funcionamento dos 

projetos de extensão já 

existentes que atendem 

as questões sociais. 

- Priorizar ações 

acadêmicas relacionadas 

direta ou indiretamente 

com os problemas sociais 

básicos. 

- Avaliar e atualizar 

constantemente as ações já 

implementadas e outras 

novas que contribuem para 

melhoria da qualidade de 

vida do cidadão. 

 

 

 

 

 

Direção Geral 

 

 

 

 

1ºsem. 

2018 

 

 

3 

 

- Manter os 

existentes e 

ampliar os 

programas 

 

de concessão de 

bolsas de estudos. 

- Divulgar no meio os 

programas de 

financiamento de estudos 

da faculdade. 

- Oferecer diferentes 

oportunidades 

de financiamentos 

de estudo  aos alunos 
carentes. 

 
 

Direção Geral e 

 
 

1ºsem. 

2018 

 
 

3 

- Contribuir para 

manter e ampliar a 

produção artística 

regional. 

- Articular atividades 

artístico-culturais da 

região com atividades 

acadêmicas dos cursos de 

graduação e com as ações 

extensionistas. 

- Assegurar a 

Estabelecer  parcerias  com 

instituições e/ou órgãos 

que incentivam  o 

 
 

Setor Acadêmico 

 

1ºsem. 
2018 
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  desenvolvimento artístico- 

cultural e esportivo da 

região onde a Faculdade 
esta inserida. 

  

4 Melhorar a 

comunicação 

interna. 

Manter o site atualizado, 

com as informações 

necessárias  sobre o 

funcionamento 

acadêmico, normas, 

eventos, 

etc. 

- Manter o Jornal Mural 

sempre atualizado. 

- Publicar todas as decisões 

administrativas nos meios 

de 

comunicação disponíveis. 
- Divulgar todas as decisões 

e eventos por e-mail aos 

Funcionários decentes 

E técnicos administrativos. 

- Promover atividades 

de integração entre 

setores. 

-   Realizar reuniões 

periódicas com a 

participação de todos os 

setores para troca de 

informações e 

experiências e integração 

de todos. 

- Promover 

atividades que 

propiciem maior 

conhecimento 

Setor Marketing 1ºsem. 

2018 

 

4 
- Garantir 

comunicação 

adequada entre 

setores da IES. 

a os 

das atividades de todos os 

setores e da importância de 

cada um para o bem 

coletivo. 

- Manter comunicação 

eficiente sobre entrada e 

saida de funcionarios e 

decisoes da faculdade por 

intermedico do setor de 

marketing 

 

Núcleo 

Extensão 

 

de 

1ºsem. 
2018 

 

7 
- Investir na 

qualidade da 

infra- 

estrutura física 

- Garantir melhorias da 

estrutura física da IES para 

atender as necessidades dos 

cursos. 

- Adquirir, com base nas 

solicitações dos 

 

Direção Geral 

Setor Financeiro 

 

e 

2ºsem 

2018 
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  coordenadores, 
ouvindo o corpo docente, 

novas 

obras para a biblioteca, de 

acordo com a 

bibliográfica 

básica e complementar 

 

de 

cada curso. 

  

 
 

7 

- Melhorar 
- Atualizar constantemente 

o acervo bibliográfico dos 

cursos, baseando-se 

principalmente nas 

prioridades  levantadas 

pelos   professores e 

coordenadores com auxilio 

do bibliotecário. 

- Manter as já existentes e 

buscar novas assinaturas de 

periódicos. 

 
 

Bibliotecário 

Março 

2018 

à 

Dez. 

2018 

 

7 
- Melhorar a - Ampliar e atualizar 

permanentemente os 

recursos audiovisuais. 

Setor 

Administrativ 

o 

 
e Setor Financeiro 

2ºsem 

2018 

 
 

7 

- Melhorar 

a 

qualidade e o 

funcionamento dos 

laboratórios 

 

de informáticas. 

- Promover a atualização e 

manutenção dos 

laboratórios de informática. 

- Melhorar o link de 

internet com o objetivo de 

ganhar mais velocidade. 

 

Direção Geral 

e 
Seto 

r Administrativo 

 
2ºsem 
2018 

 

 

 
7 

- Garantir 

que os 

laboratórios 

específicos 

dos cursos 

- - Estabelecer horários 

que garantam o uso dos 

laboratórios específicos dos 

cursos pelos alunos a que 

estão destinados. 

- Organizar os horários de 

trabalho dos técnicos de 

laboratórios a fim de 

melhor atender docentes e 

discentes no preparo das 

aulas. 

- Atualizar 

constantemente   os 

equipamentos para uso 

docente 

e discente, 

baseando-se 

 

 

 
STI 

 

 

1ºsem 

2017 
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  principalmente nas 

prioridades 

levantadas 
pelos professores e alunos. 

  

 

8 

- 
C 

onsolidar o 

processo 

d 

e 

Avaliação 

Institucional 

da 

Faculdade, a fim de 

contribuir para 

a 

melhoria de 

sua 
qualidade. 

- Divulgar continuamente 

através dos site 

institucional, 

portal do aluno, 
baner, cartazes e 

sobre a importância 

da participação de todos na 

Avaliação  Institucional 

para 

o desenvolvimento 

e melhoria da IES 

 

CPA 
1ºsem 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

Estabele 

cer política de 

apoio  e 

acompanhamento 

do egresso. 

- Criar programas ou 

projetos de 

acompanhamento dos 

egressos. 

- Cadastrar os ex-alunos e 

formandos para manter o 

contínuo contato com os 

mesmos. 

- Divulgar para os egressos 

os programas de pós- 

graduação e eventos 

oferecidos pelo campus. 

- Realizar pesquisas para 

apurar a inserção dos 

egressos no mercado de 

trabalho. 

- Promover atividades 

que favoreçam 

encontros entre alunos 

e egressos para troca de 

experiências e 

informações. 

- Desenvolver mecanismos 

que 

aproveitam a experiências 

profissionais e pratica dos 

ex- alunos no mercado de 

trabalho para garantir a 

melhoria e 

atualização dos cursos e da 

Faculdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Direção 

Coordenadoria 

s, CPA e 

Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1ºsem 2017 
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9 

 

 

- Manter a 

política de 

inclusão social. 

- Propiciar condições 

físicas 

e pedagógicas a construção 

do conhecimento pelo 

aluno com necessidades 

especiais. 

- Criar programas de 

atendimento aos alunos 

talentosos. 

 

 
Direção Geral e 

Coordenação de 

Curso 

 

 

1ºsem 

2017 
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Quadro 11 - Metas e Ações Urgentes 
 

 
 

DIMENSÃO 

 
 

METAS 

 
 

AÇÕES 

 
 

RESPONSÁVEL 

 
PRAZOS 

 

 
2 

 

- Articular 

o 

ensino, 
 

a 

investigação 

cientifica e a 

- Criar programas e/ou 

projetos que asseguram a 

articulação entre o ensino,  

a investigação cientifica e a 

extensão. 

Planejar as atividades de 

ensino de forma articulada 

com as de 

investigação 

cientifica e extensão. 

- - Estabelecer convênios 

com organizações 

governamentais e 

não governamentais 

para  estimular 

atividades 

de investigação 

cientifica 
e extensão. 

 

 
Setor Acadêmico 

 

 
Início 

de 

2018 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
- Incentivar 

trabalhos 

de 

investigaçã 

o 

cientifica. 

- Estabelecer relações e 

parcerias com órgãos 

públicos e privados para 

realização conjunta de 

projetos de investigação 

cientifica. 

- Ampliar e fortalecer os 

programas de iniciação 

cientifica dirigidos ao 

aperfeiçoamento 

da graduação. 

- Destinar no orçamento 

verba para o incentivo a 

investigação cientifica. 

 
 
 
 

 
Setor Acadêmico 

 
 
 

 
Início de 

2018 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

 
- Favorecer   a 

participação  de 

alunos em 

eventos técnico- 

científico- 

culturais. 

- Incentivar a participação 

dos alunos em congressos, 

seminários, 

simpósios, feiras 

ou eventos de 

natureza técnico – 

cientifica. 

- Garantir a multiplicação, 

na comunidade acadêmica, 

do conhecimento adquirido 

pelo discente em cursos, 

seminários, congressos, etc. 
- Dar continuidade a 

 
 
 
 
 
 
 

Setor Acadêmico 

 
 
 
 
 

 
1º 

semestre 

de 2018 
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  realização de seminários, 

encontros, 

congressos, 

semanas 

acadêmica 

s, visando à melhoria do 

desempenho discente. 

- Promover mais visitas 

técnicas. 

  

 

 

 

 
3 

 

 

- Contribuir para 

manter e ampliar 

a produção 

artística regional. 

- Articular atividades 

artístico-culturais da região 

com atividades acadêmicas 

dos cursos de graduação e 

com as  ações 

extensionistas. 

- Assegurar a faculdade 

como espaço 

de manifestações 

culturais e esportivas em 

suas diversas expressões e 

modalidades. 

- Estabelecer parcerias 

com 

 

 

 

 
IES 

 

 

 
1ª 

Semestre 

2018 

  instituições e/ou órgãos que 

incentivam 

desenvolvimento artístico- 

cultural e esportivo da 

região onde a Faculdade 

esta inserida. 

  

 

 

3 

 

- Manter e 

ampliar os 
programas de 

concessão de 

bolsas de 

estudos. 

- Divulgar no meio 

estudantil os programas de 

financiamento de estudos 

da Faculdade. 

- Oferecer diferentes 

oportunidades 

de financiamento de 

estudo aos alunos carentes. 

 

 

Direção 
Bolsas 

 

 

e 

 

 

Setor 

 

 

de 

 
 

1º 

Semestre 

2018 

 

7 
- Melhorar  a 

qualidade dos 

equipamentos 

audiovisuais. 

- Ampliar e atualizar 

permanentemente 

 

os recursos audiovisuais. 

 

Direção 
1ª 

Semestre 

2018 
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7 

 

 

 

 

 

Melhorar a 

qualidade do 

acervo 

bibliográfico 

dos cursos 

- Adquirir, com base na 

solicitação 

dos 

coordenadores, ouvindo o 

corpo docente, novas obras 

para a biblioteca, de acordo 

com a bibliografia básica e 

complementar de cada 

curso. 

- Atualizar 

constantemente o  acervo 

bibliográfico dos cursos, 

baseando-se 

principalmente 

nas prioridades 

levantadas  pelos 

coordenadores com o 

auxílio do bibliotecário. 

- Manter as já existentes e 

buscar novas assinaturas de 

periódicos. 

 

 

 

 

 

 

 
Setor acadêmico 

 

 

 

 

 

 

 
 

Permanente 

 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

- Estabelecer 

política de apoio 

e 

acompanhament 

o do egresso. 

Criar programas ou 

projetos 

de 

acompanhamento 

d 

os egressos. 

Cadastrar os ex-alunos e 

formandos para manter o 

contínuo contato com os 

mesmos. 

Divulgar para os egressos 

os programas de pós- 

graduação e eventos 

oferecidos pelo campus. 

Realizar pesquisas para 

apurar a inserção dos 

egressos no mercado de 

trabalho. 

Promover atividades que 

favoreçam encontros entre 

alunos e egressos para troca 

de experiências 

informações. 

Desenvolver  mecanismos 

que aproveitam a 

experiências profissionais e 

pratica dos ex-alunos no 

mercado de trabalho para 

garantir a melhoria e 

atualização dos cursos e da 

 

 

 

 

 

Direção 

Coordenadorias, 

CPA e Marketing 

 

 

 

 

 

1º 

Sem2018 
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  Faculdade.   

   - Propiciar condições     

 

9 
- Melhorar 

política 

inclusão social. 

a 

de 

físicas e pedagógicas  a 

construção  do 

conhecimento pelo aluno 

com necessidades 

Direção Geral 

Coordenadores 

Curso 

e 

de 

1º 

2018 

sem 

   especiais.     

   - Criar programas de     

   atendimento aos alunos     

   talentosos.     
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Quadro 12 - Metas Cumpridas e Ações já Realizadas 
 

 
 

DIMENSÃO 

 
 

METAS 

 
 

AÇÕES 

 
 

RESPONSÁVEL 

 
PRAZOS 

 
 
 
 
 

 
2ª 

 
 

- Garantir a efetiva 

aplicação de 

recursos na 

melhoria 

dos programas 

de ensino, 

investigação 

cientifica 

e 

extensão. 

-Seguir as planilhas e 

propostas   orçamentárias 

para  disciplinar  os 

investimentos  a serem 

feitos na 

faculdade quanto aos 

recursos humanos e a infra- 

estrutura. 

- Ampliar o orçamento para 
atualização e 

complementação do acervo 

de livros, periódicos, vídeos, 

CDs, outros materiais de 

biblioteca e na melhoria da 

infra estrutura de 

laboratórios 

 
 
 
 
 

 
Direção e 

setor 

acadêmico 

 
 
 
 
 

 
Fev 

201 

8 

 
 

2 

 

- Melhorar  a 

articulação entre 

conhecimento 

teórico 

e as 

atividades práticas 
correspondentes. 

- Utilizar os projetos de 

extensão como 

meio de articulação 

entre os conhecimentos 

teóricos e 

práticos. 

Realizar mais visitas técnicas 

como meio de promover a 

articulação teoria prática e o 

contato do aluno com o 

mundo do trabalho desde o 

início do curso. 

- Implementar práticas 

pedagógicas inovadoras que 

fortaleçam a necessária 

articulação entre a teoria e a 

prática. (Projetos Práticas 

Empresariais) 

- Criar mecanismo de 

verificação da eficiência e  

da e eficácia da aplicação 

prática ao conhecimento 

teórico. 

 
 

Setor 

acadêmico E 

coordenadorias 

 
 

Fev 

201 

8 
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2 

- Melhorar 

e 

implementar 

o 

s 

laboratórios 

do 

s 

cursos 

pa 

ra propiciar 

as 

atividades 

práticas 

articuladas com 

os conhecimentos 

teóricos. 

- Promover 

- Avaliar e reconstruir as 

normas de funcionamento 

dos laboratórios e os 

roteiros de aulas. 

 

 

 

 

 

Setor 

acadêmico E 

coordenadori 

as 

 

 

 

 

 

Abr 

il 

201 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 
- Melhorar a 

articulação entre 

conhecimento 

teórico 

e as 

atividades 

práticas 

correspondentes. 

- Utilizar os projetos de 

extensão como 

- Realizar mais visitas 

técnicas como meio de 

promover a articulação 

teoria prática e o contato 

do aluno com o mundo do 

trabalho desde o início do 

curso. 

- Implementar práticas 

pedagógicas inovadoras 

que fortaleçam a 

necessária articulação 

entre a teoria e a prática. 

(Projetos Práticas 

Empresariais) 

- Criar mecanismo de 

verificação  da  eficiência 

e da e eficácia da 

aplicação prática ao 

conhecimento teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Setor 

acadêmico E 

coordenadori 

as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fev 

201 

8 
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2 
- Melhorar a 

política de Estágio 

e promover 

novas 

parcerias. 

- Melhorar os 
mecanismos de 

acompanhamento 

dos estagiários em 

campo. 

- Organizar os 

instrumentos 

 

Setor de estágio e 
coordenadorias 

 

Fev 
201 

8 
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  para realização do estágio 

supervisionado. 

- Ampliar os convênios de 

estágio e estimular 

atividades de parceria com as 
empresas conveniadas. 

  

 
 

2 

 

- Melhorar a 

participação de 

alunos em Projetos 

de Extensão. 

- Incentivar a 

participação dos alunos nos 

projetos de 

extensão 

desenvolvidos pela IES. 

- Promover ações 

de incentivo a 

participação. 

 
 

Nice e 

coordenadorias 

 
 

Fev 

201 

8 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- Ampliar a 

participação 

d 

a faculdade em 

projetos sociais. 

- Manter o funcionamento 

dos projetos de extensão já 

existentes que atendem 

as questões sociais. 

- Priorizar ações 

acadêmicas relacionadas 

direta ou indiretamente com 

os problemas sociais básicos. 

- Avaliar e atualizar 

constantemente as ações já 

implementadas e outras 

novas que contribuem para 

melhoria da qualidade de 

vida do cidadão. 

 

 

 

Direção, 

Setor acadêmico e 

Núcleo 

d 

e 

Iniciação 

Científica (NUPE) 

 

 

 

 

 

Fev 

201 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 
- Garantir 

a 

comunicação 

adequada entre os 

setores da IES. 

- Promover atividades de 

integração entre setores. 

- Realizar reuniões 

periódicas com a 

participação de todos os 

setores para troca de 

informações e experiências e 

integração de todos. 

- Promover atividades que 

propiciem maior 

conhecimento das atividades 

de todos os setores e da 

importância de cada um para 

o bem coletivo. 

- Manter comunicação 

eficiente sobre entrada e 

saída de funcionários e 

decisões da Faculdade por 

intermédio do setor de 

Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Direção e 

Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fev 

201 

8 
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7 

Melhorar 

qualidade 

 

o acervo 

bibliográfico 

 

s cursos 

a 

 

d 

do 

- Adquirir, com base na 

solicitação dos 

coordenadores, ouvindo o 

corpo docente, novas obras 

para a biblioteca, de acordo 

com a bibliografia básica e 

complementar de 

cada 

curso. 

-  Atualizar  constantemente 

o acervo bibliográfico dos 

cursos, baseando-se 

principalmente  nas 

prioridades levantadas pelos 

coordenadores com  o 

auxílio do bibliotecário. 

Manter as já existentes e 

buscar novas assinaturas de 

periódicos. 

 
 

Setor acadêmico 

 

Perman 

e nte 

 
- Melhorar 

qualidade e 

funcionamento 

laboratórios 

 
e informática. 

a 

o 

dos 

 

d 

- Promover a atualização e   

 manutenção dos laboratórios Direção,  

7 de informática. coordenadorias, 2018 
 - Melhorar o link de internet CPA e setor de  

 com o objetivo de ganhar TI  

 mais velocidade.   

 

 

 

7 

 

- Garantir que os 

laboratórios 

específicos 

dos 

cursos 

esteja 

m sempre 

disponíveis para os 

alunos que se 

destina. 

- Estabelecer horários que 

garantam o uso dos 

laboratórios específicos dos 

cursos pelos alunos a que 

estão destinados. 

 

 

 

Setor acadêmico 

 

 

 

2018 

 - Organizar os horários de 

trabalho dos técnicos de 

laboratórios a fim de melhor 

atender docentes e discentes 

no preparo das aulas. 

  

  - Dar continuidade ás ações 

de  sensibilidade da 

comunidade  acadêmica  a 

cerca da importância da 

Avaliação   Institucional 

para 

o 

desenvolvimento e melhoria 

da Faculdade. 
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  - Continuar   utilizando a 

Avaliação Institucional 

como um instrumento 

de gestão 

acadêmica. 

- Analisar a avaliação 

docente por disciplina a fim 

de que o processo ensino 

aprendizagem   seja 

constantemente 

acompanhado 

e as 

providencias 

necessária 
s sejam tomadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

8 

 

- Consolidar o 

processo 

de 

Avaliação 

Institucional da 

Faculdade, a fim de 

construir para 

a 

melhoria de 

sua 

qualidade. 

- Realizar a 

Avaliação 

Institucional 

periodicamente, 

conjugando-a com os 

resultados anteriores. 

- Divulgar o relatório da 

Avaliação Institucional na 

comunidade acadêmica. 

Utilizar os resultados da 

Avaliação para promover 

melhorias da Instituição 

como um todo. 

- Atender às 

necessidades 

acadêmicas constadas na 

análise dos resultados da 

Avaliação Institucional. 

 

 

 

CPA 

 

 

 

Perman 

e nte 
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9 

 

 

 

 
-      Manter e 

melhorar a política 

de inclusão social. 

- Propiciar condições físicas 

e pedagógicas para favorecer 

a efetiva construção do 

conhecimento pelo aluno 

com necessidades especiais. 

- Criar programas de 

atendimento aos alunos 

talentosos. 

 

 

 

 

 

Direção 

 

 

 

 
Perman 

e nte 

 

a) Pontos de Avaliação: 
 

1. Efetivação das práticas pedagógicas e administrativas e seus relacionamentos com 

metas da IES, identificando resultados, dificuldades, fraquezas, oportunidades e potencialidades. 

2. Características básicas do PDI e suas relações com o contexto social e econômico em 

que a instituição está inserida. 

3. Articulação entre o PDI e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) no que diz respeito 

às atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica, gestão institucional e avaliação 

institucional. 

 

 
b) Resultados Obtidos: 

 

A análise da documentação e dos dados e a pesquisa com a comunidade acadêmica 

demonstram que a IES vem cumprindo com sua missão institucional, promovendo o ensino de 

forma ética e séria. As suas diretrizes curriculares e pedagógicas estão estabelecidas de acordo 

com a sua missão institucional, além de demonstrar que há coerência entre as suas necessidades 

específicas e sociais. 

Embora a comunidade externa não conheça bem a missão da IES, alunos procuram a IES 

para estudar e se profissionalizar, porque reconhecem os seus valores, construídos ao longo da 

sua história. Verifica-se este reconhecimento também entre professores e funcionários. O que 

ocorre, é que este reconhecimento não está sistematizado e consolidado no cotidiano da IES. 

 

 
c) Pontos de Melhoria: 

 

A fim de aprimorar o conhecimento de sua missão e de seu plano de desenvolvimento 
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institucional e pedagógico, ressalta-se a importância de ações de divulgação da missão da IES 

entre os membros da comunidade acadêmica e da sociedade. A CPA sugere, para isso, que seja 

realizado um destaque maior da publicação no site da instituição da missão e do PDI junto ao 

histórico da IES. 

Outro ponto fundamental é ampliar a discussão continuada, pelos membros do CONSU e da 

CPA, sobre se as metas propostas pelo PDI estão sendo adequadamente atingidas. 

Em relação ao acompanhamento dos egressos, esta comissão sugere a ampliação do banco 

de dados dos egressos, através da divulgação de atividades e ampliação de contatos por meio de 

mala direta às comunidades de ex-alunos. 

 

 
5.15.1 MONITORIA E NÚCLEOS DE PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

 
Como parte de sua política de ensino, pesquisa e extensão a IES prevê em seu Regimento 

Interno a regulamentação da atividade de monitoria, sendo os monitores escolhidos através de 

processo seletivo. Os núcleos de prática profissional da IES proporcionam aos alunos a aplicação 

prática das teorias vistas ao longo dos cursos. Na IES, os alunos contam com núcleos de 

atividades relacionados no Quadro: 

 

 

Curso Núcleo 

Educação Física Clínica escola de Atendimento à Saúde 

Farmácia Clinica e Farmácia Escola (em implantação) 

. 

 
No início do ano letivo, a IES divulga edital interno para seleção de alunos que 

passam a atuar como monitor nos diversos núcleos, sob a orientação/supervisão de um 

professor e, em alguns casos, com técnicos especializados. 

 
5.15.2 COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS 

 
 

A IES também proporciona aos alunos sua inserção no mercado de trabalho através de 

convênios firmados pela Coordenação de Estágio, coordenada por um docente da Instituição, 

que regulamenta as parcerias. 
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5.15.3 COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS 

 
 

O Núcleo de Iniciação Científica (NUPE) é responsável por acompanhar os 

professores e alunos da IES, vincula o ensino à pesquisa científica e para isso estimula seus 

alunos à atividade criadora e de pesquisa. 

O estímulo ao desenvolvimento da pesquisa interdisciplinar e da pesquisa 

institucional programada é uma forma de enriquecimento da qualidade do trabalho 

desenvolvido pela comunidade acadêmica. Aos docentes cabe o papel de estimular e de dar o 

exemplo com a produção de textos e projetos científicos, priorizando a participação dos 

alunos na pesquisa institucional. 

As diretrizes da política de pesquisa, as normas e procedimentos para o trabalho 

científico de docentes e de discentes estão explicitados no Regulamento do Programa de 

Iniciação Científica da IES e no Plano de Cargos, Carreira e Salários do Corpo Docente de 

Graduação, de forma a permitir ao professor disponibilidade para a atividade criadora. 

Ainda como forma de estímulo à pesquisa na comunidade acadêmica, a IES edita 

anualmente desde 2015 a Revista AMPLITUDE sob o ISSN 2447-8881 na versão impressa,  e 

para 2018 será lançado a versão eletrônica, com o objetivo de divulgar artigos e ensaios 

construídos por professores e alunos da IES. A publicação representa mais um esforço da IES 

em consolidar a atividade de pesquisa e a produção intelectual de seu corpo acadêmico. 

3.2.1 Extensão 

 
 

Segundo a política da IES, as suas ações de extensão buscam inserir a IES na 

realidade regional e nacional. Durante todo o ano a IES proporciona a integração dos alunos a 

partir da realização de diversas atividades extracurriculares – palestras, ciclos de debates, 

seminários, workshops, cursos de extensão – abertas à comunidade acadêmica e ao público 

em geral, cuja finalidade é enriquecer e ampliar os conteúdos curriculares a partir de uma 

perspectiva interdisciplinar, podendo citar: 

a. Semana de Educação Física; 

 

b. Corrida de Rua 

 

c. Semana da Educação Física 

 

d. Simpósio de Educação Física. 
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e. JORNADA ACADÊMICA E MOSTRA CIENTÍFICA DE FARMÁCIA E 

ANÁLISES CLÍNICAS DO VALE DO JURUENA 

f. PROGRAMA FITOFARAJES-MULTIDISCIPLINAR 

 
 

5.15.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

a) Ferramentas e Técnicas: 

Como base para avaliação desta dimensão foi utilizado à análise de documentação e de 

dados, pesquisa quantitativa e os pontos apresentados pela Coordenação da Iniciação cientifica. 

 
b) Pontos de Avaliação: 

 

1. Política para o ensino, a pesquisa, a extensão e respectivos processos de realização. 

2. Procedimentos para estímulo à produção acadêmica, iniciação científica, monitoria, 

projetos de extensão e demais modalidades. 

 
c) Resultados Obtidos: 

Em relação ao ensino, nos cursos de graduação, pode-se dizer que, em geral, o 

desempenho do corpo docente mostra-se satisfatório, pois a grande maioria dos docentes: 

esclarece a importância de suas disciplinas; possui domínio do conteúdo ministrado; estimula a 

leitura de material complementar à sua disciplina; estabelece bom relacionamento com os  

alunos; mostra disponibilidade de atender o aluno após as aulas; mostra-se motivado em suas 

aulas; e planeja suas respectivas avaliações de acordo com os objetivos e conteúdos ministrados. 

No entanto, percebe-se que uma boa parte dos professores ainda precisa diversificar suas 

estratégias de ensino- aprendizagem, alternando os métodos de aula e também a utilização de 

recursos didático-pedagógicos. 

A atividade profissional realizada no interior dos diversos núcleos de prática 

profissional consolida essa prática e é bastante valorizada pelos alunos, que entendem que tal 

exercício os prepara ainda mais para o cotidiano da atividade produtiva. A grande maioria de 

estudantes que passam por algum núcleo da IES se insere, com mais facilidade, no mercado de 

trabalho, ainda no decorrer do curso. 

No que diz respeito aos convênios de Estágio, a IES atua fortemente e consegue manter 

convênios importantes que propiciam o encaminhamento de grande parte de seus discentes aos 

estágios, garantindo desta forma, uma excelente oportunidade de seus alunos associarem os 

conhecimentos adquiridos no curso à prática profissional, além de vislumbrarem 
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oportunidades de empregos após o término de seus estágios. 

Em relação à iniciação científica, vale ressaltar a iniciativa da IES em contemplar outras 

a pesquisa tecnológica e em estimular a participação dos alunos através do programa voluntário 

de iniciação científica. No entanto, apesar do aumento do número de submissão de projetos de 

pesquisa, verifica- se ainda uma baixa adesão do corpo docente e discente nas atividades de 

pesquisa científica. Em entrevista com alunos que mostraram interesse em participar da iniciação 

científica, mas não submeteram projetos, houve a percepção de que faltaram maior divulgação e 

esclarecimento dos termos do edital. Entre o corpo docente, há um consenso de que o edital 

deveria ser modelado de acordo com linhas de pesquisa apresentadas por professores, o que 

fortaleceria o perfil da pesquisa acadêmica na IES. 

No caso da extensão, é perceptível em 2015 a consolidação das ações que já vinham 

sendo implementadas em anos anteriores. A IES realizou eventos de maior porte, e também de 

relevância social, propiciando uma participação mais efetiva da comunidade externa, 

promovendo a troca de conhecimentos entre vários públicos, e aproximando-se mais da 

sociedade. Deve-se destacar o aspecto bastante positivo de eventos realizados fora da IES e que 

conseguiram atrair um público externo bastante significativo. 

d) Pontos de Melhoria: 

 

Esta comissão recomenda à IES promover palestras, seminários ou cursos de 

estratégias de ensino e aprendizagem com seus coordenadores e corpo docente, como 

forma de subsidiá-los em suas atividades acadêmicas. 

Ampliar a divulgação, entre discentes e docentes, das atividades relacionadas à 

monitoria, estágios, programas de desenvolvimento tecnológico e outras atividades 

curriculares complementares. 

Definição de processo interno para submissão e condução dos cursos de pós- 

graduação para serem oferecidos pela IES. 

Ampliar a divulgação e conscientização das atividades relacionadas aos 

programas de iniciação científica, como também o fomento às atividades 

interdisciplinares. 

 
5.16 DIMENSÃO 3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 
 

5.16.1 PROJETOS SOCIAIS 

 
Desde 2016 a IES desenvolve o projeto “FitoFarAJES”, pelo fato tratar-se de um curso 
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no âmbito da saúde que formará educadores em saúde (que por sua vez, serão os formadores de 

opiniões no porvir). Nota-se que o mundo atual em que se desenvolvera uma cultura de massa, 

torna-se de fundamental importância discutir e elencar os aspectos da cultura para que se possa 

garantir a sobrevivência dos aspectos culturais do Estado de Mato Grosso que é tão rico em 

termos culturais e imaginários (mesmo que a maioria das pessoas não o saiba). Pretende-se 

trabalhar as questões Culturais e Tradicionais uma vez que é uma exigência da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, fomentar na sociedade o espírito de preservação da cultura e 

também da conscientização dos valores culturais existentes no Brasil. Pensar em cultura 

afrodescendente é estar conectado com a cultura brasileira, pois este povo foi formado e é 

formado por uma variedade de culturas e estas devem ser valorizadas e estudadas para a 

formação intelectual do povo brasileiro. 

 

 
5.16.2 CORRIDA DE RUA 

 
 

Em 2017 foi instituído à “Corrida de Rua”, que embasou-se nos últimos anos, 

principalmente a partir dos anos 90, a comunidade internacional passou a se atentar para a 

questão da saúde em virtude da agressão desenfreada do homem para com o alimentação. Neste 

contexto, a Educação corporal, cujo objetivo é levar o cidadão a refletir a relação entre a 

preservação saúde e qualidade de vida, tem sido matéria de crescente importância e atualidade. 

A maioria dos problemas de saúde que ocorrem no mundo hoje poderia ser evitada se a 

Educação corporal e a consequente conscientização alimentar fizessem parte da formação de 

gerações passadas. A ignorância em relação aos efeitos corporais de certas ações e o desejo de 

lucro rápido sem levar em conta os danos a saúde estão na base das doenças mórbidas. Hoje, 

temos a inclusão da Educação Alimentar nos currículos acadêmico, e em atividades e/ou 

experiências de mesma natureza em parques, empresas, organizações comunitárias, praças 

(incluindo academia comunitária), entre outros (educação informal). 

 
 

5.16.3 CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE 

 

 
A Faculdade Noroeste de Mato Grosso tem como princípio desempenhar seu papel no 

cenário educacional em conformidade com sua missão institucional, bem como desenvolver e 

orientar ações sustentáveis em relação à preservação do meio ambiente. Neste contexto, a AJES 

está implantando a Coleta Seletiva de Lixo, visando à reciclagem e a Coleta de óleo de cozinha 
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para reaproveitá-lo na fabricação de sabão. 
 

A proposta da coleta seletiva do lixo e o reaproveitamento do óleo é uma ação  

educativa que visa investir numa mudança de mentalidade da comunidade acadêmica em relação 

aos problemas ambientais, considerando que grande parte dos desequilíbrios tem como 

responsável a conduta humana. 

A reciclagem é uma saída para amenizar a quantidade de lixo produzida por cada 

pessoa. Ela consiste na separação (seleção) e recuperação dos diferentes tipos de materiais 

orgânicos e inorgânicos (vidros, papel, plástico, metal, etc.). A seleção e a recuperação do lixo já 

é uma prática rotineira e generalizada, principalmente, em países desenvolvidos. 

Em relação à reutilização do óleo de cozinha, é sabido que muitos bares, restaurantes, 

hotéis e residências ainda jogam o óleo utilizado na cozinha direto em fossa sépticas, 

desconhecendo os prejuízos dessa ação. Independente do destino, esse produto prejudica o solo, 

a água, o ar e a vida de muitos animais, inclusive o homem. 

Todo o óleo de cozinha utilizado deveria ser reaproveitado de maneira correta evitando 

danos ao meio ambiente. É preciso, além da conscientização, atitude sensata em relação ao 

reaproveitamento, evitando a poluição. A maioria dos ambientalistas concorda que não existe  

um modelo de descarte ideal do produto. Uma das alternativas é reaproveitar o óleo de cozinha 

para fazer sabão. 

 
 

5.16.4 EDUCAR PARA TRANSFORMAR 

 

 
A Associação de Pais e Amigos de Excepcionais – APAE de Porangatu que a 

Faculdade Noroeste de Mato Grosso apoia com aulas de reforços é uma instituição de natureza 

filantrópica sem fins lucrativos, faz-se buscar apoio às entidades com aulas de reforços para 

melhor desenvolvimento intelectual da criança e adolescente. Essas crianças são acompanhadas 

por uma equipe multiprofissional de saúde, necessitando sempre do apoio da sociedade. 

Ser parceiro do aluno nas dificuldades significa ficar atento à maneira como os alunos 

aprendem, preocupando-se com a forma de corrigir e lidar com o erro. 

O fundamental é mudar a postura e transformar o erro e as dificuldades em situação de 

aprendizagem para que todos possam acertar juntos e alcançar os objetivos propostos. 

O acompanhamento do professor junto aos alunos deve ser contínuo e diagnosticador, pois é 

uma espécie de mapeamento que vai identificando as conquistas e as dificuldades dos alunos 
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em seu dia a dia. 
 

O professor deve tornar-se um “investigador”, acompanhando o aluno na realização de 

suas tarefas, ou seja, trabalhar coletivamente, reformulando atividades e construindo novos 

meios que levem os alunos a se “descobrirem” e a “descobrir” o seu potencial. Sendo 

responsável pelo desenvolvimento do aluno, o professor de reforço busca resgatar a autoestima 

do mesmo e transformá-lo num aluno capaz de ter conhecimento e capacidade de aprender. Aos 

olhos dos alunos, o professor é muito importante, e suas atitudes, e sua ajuda, vão ajudá-los a 

construir imagens positivas sobre a proposta de trabalho realizado por eles. 

A APAE é uma instituição de natureza filantrópica sem fins lucrativos, faz-se 

necessário buscar apoio financeiro e convênios com órgãos público e privado para que possam 

garantir os direitos fundamentais à vida da criança e adolescente assegurados no Art. 227 da 

Constituição Federal e no ECA especialmente nos artigos n.
os

 3
o
, 4

o
, 5

o
, 6

o
, 18

o
 e 19

o
. Visa 

agregar qualidade de vida a essas crianças e adolescentes como: Educação, lazer, 

profissionalização, possibilitando assim que elas cresçam com caráter moldado pela ética moral 

e sejam cidadãos de bem, e profissionais de diversas áreas no futuro. O trabalho é baseado nas 

teorias construtivistas, onde as crianças começaram a aprender a partir de suas próprias 

vivências, na busca pela melhoria da qualidade de vida pretendendo tira-las da faixa de exclusão 

social e por objetivo inserir essas crianças quando maiores de idade de voltar à sociedade, 

colocando-as no mercado de trabalho como profissionais competentes. 

 
 

5.16.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

a) Ferramentas e Técnicas: 

 

Como base para avaliação desta dimensão foi utilizado um 

questionário quantitativo e o relatório histórico. 

 
b) Pontos de Avaliação: 

 

1. Atividades institucionais de interação com o meio social. 

 

2. Natureza das relações do setor público, setor produtivo – mercado de trabalho, 

instituições sociais. 

3. Setores sociais e excluídos. 

 

4. Políticas de inclusão na Instituição. 



90 
 

 

c) Resultados Obtidos: 

 

O diagnóstico realizado apontou aspectos positivos em relação às 

ações empreendidas pela AJES no que se refere ao apoio e respeito à proteção de direitos 

humanos, relação de trabalho, meio-ambiente, valores e transparência, comunidade, projetos e 

05 (cinco) programas de extensão, atividades de integração sócio-cultural, educativa e incentivos 

aos funcionários. 

 
d) Pontos de Melhoria: 

 

Desenvolvimento e publicação de Balanço Social para externar os compromissos éticos 

e parcerias. 

Desenvolvimento de programas de responsabilidade social que envolvam alunos e 

professores de todos os cursos da IES e que estejam integrados às atividades curriculares. 

Aperfeiçoamento de Projetos de Extensão Universitária e de políticas institucionais de 

inclusão de estudantes. 

Ampliação e diversificação da parceria da IES com outros segmentos da sociedade civil 

organizada. 

 

 
 

5.2 DIMENSÃO 4 – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

 
5.2.1 O SITIO DA AJES NA INTERNET 

 

 
A AJES mantém seus canais abertos com a sociedade usando como meio, 

principalmente, a Internet. 

Pela página da AJES na internet é possível ter acesso às informações relacionadas aos 

cursos e realizar consultas diversas como: 

a. informações sobre a instituição; 

 

b. informações sobre os cursos; 

 

c. eventos promovidos pelos cursos; 

 

d. processo seletivo; 

 

e. acervo da biblioteca. 



91 
 

 

Pelo site também é possível realizar inscrições em eventos, quando for o caso. Caso o 

visitante ache necessário, pode entrar em contato direto com a Diretoria Acadêmica da IES 

através da ouvidoria. 

A AJES também mantém canal aberto com a sociedade através de sites de 

relacionamento, como Twitter e Facebook, além de manter um canal no You Tube com suas 

produções audiovisuais. 

 
5.2.2 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

 
 

A AJES conta com uma atuante assessoria de comunicação que mantém a imprensa 

informada sobre todas as atividades de interesse público ocorridas na Instituição. A assessoria 

também viabiliza o contato entre a imprensa e os gestores da Faculdade, quando solicitada pelos 

mesmos, sendo a referida equipe dirigida pelo Coordenador Administrativo e Financeiro da IES. 

 
 

5.2.3 O REGIMENTO DA IES 

 
 

O regimento da IES, de uma forma geral, atende à legislação vigente e aos objetivos 

institucionais ao estabelecer a forma de cumprimento de normas internas. Ele está à disposição 

de alunos e professores na biblioteca e na secretaria, e pode ser consultado a qualquer momento, 

bem como está inserido no website da IES. 

 
5.2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

a) Ferramentas e Técnicas: 

 

Como base para avaliação desta dimensão foi utilizado um questionário quantitativo e o 

relatório histórico. 

b) Pontos de Avaliação: 

 

 
1. Políticas de comunicação com a sociedade. 

 

2. Controles de veiculação nos meios de comunicação regionais. 

 

3. Avaliação de indicadores de resultados obtidos. 
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c) Resultados Obtidos 

 

A IES dispõe excelentes canais de comunicação com a sociedade: o seu site é completo 

e de fácil navegação. A instituição mantém uma telefonista, que atendem aos chamados externos 

e repassam a ligação para os departamentos ou pessoas de interesse de quem chamou. 

Outro ponto importante de comunicação com a sociedade é a assessoria de 

comunicação da Instituição. Sabe-se que a divulgação de notícias que interessem ao público 

externo facilita a comunicação com a sociedade. 

 
d) Pontos de Melhoria: 

 

É importante no início de cada semestre apresentar à comunidade acadêmica os 

responsáveis por cada área e mostrar as diversas formas de comunicação da IES. Acredita-se que 

deste modo às atividades e solicitações serão processadas de forma ágil e rápida. 

 
 

5.3 DIMENSÃO 5 – POLITICA DE PESSOAL, CARREIRA, APERFEICOAMENTO E 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 
5.3.1 PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DO CORPO DOCENTE DE 

GRADUAÇÃO 

 
A IES possui um plano estruturado de cargos e salários para seu corpo docente. 

 
 

5.3.2 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITAÇÃO DOCENTE (PICD) 

 
 

Durante o período avaliado apenas dois docentes solicitaram benefícios previstos no 

PICD e foram atendidos. 

 
5.3.3 QUALIFICAÇÃO DOCENTE 

 
 

O quadro docente da IES supera o que determina a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394): “um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação 

acadêmica de mestrado ou doutorado” (item II do Art. 52º da LDB nº 9.394/96). 
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Quadro 13 - Quantitativo de Professores por Titulação Acadêmica 
 

Titulação Quantidade % 

Doutores 9 36 

Mestres 14 56 

Especialistas 2 8 

TOTAL 25 100 

Fonte: AJES, 2017. 

 

 
5.3.4 PARTICIPAÇÃO DO CORPO DOCENTE NAS ATIVIDADES DE DIREÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO 

 
O corpo docente tem presença nas atividades de gestão da IES dentro das seguintes 

atribuições: 

a. participação do processo de avaliação institucional; 

b. participação das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que 

pertencer e de comissões para os quais for designado; 

c. formação do Projeto de Pesquisa e Extensão. 

 

 

 
5.3.5 APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO AOS DOCENTES 

 
 

As coordenações de curso são responsáveis pelo apoio didático- pedagógico ao docente 

da IES, auxiliando na inovação de práticas educativas. No período avaliado, entretanto, não 

ocorreram cursos de qualificação docente nas áreas da metodologia de ensino e de práticas 

pedagógicas inovadoras dirigidas aos docentes ou coordenadores de curso. 

 
5.3.6 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

 
 

O corpo técnico-administrativo da AJES abrange pessoal não-docente envolvido 

diretamente em atividades de apoio acadêmico ou de apoio administrativo. 

Atualmente o corpo técnico-administrativo conta com 31 (trinta e um) funcionários 

distribuídos entre os seguintes setores e cargos: 
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i. Auxiliar de Serviços Gerais; 

 

j. Assistente de Tesouraria; 

 

k. Assistente de Secretaria Acadêmica; 

 

l. Assistente de Biblioteca; 

 

m. Assistentes Marketings; 

 

n. Técnico de Laboratório; 

 

o. Assistente Administrativo; 

 

p. Técnico em Informática; 

 

q. Recepcionista; 

 

r. Assistente de Manutenção; 

 

s. Apoio. 

 

 

 
5.3.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

a) Ferramentas e Técnicas: 

 

Como base para avaliação desta dimensão foi utilizado uma pesquisa 

quantitativa/qualitativa e o relatório histórico. 

 
b) Pontos de Avaliação 

 

1. Planos de carreira com critérios claros de admissão e de progressão. 

 

2. Programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida de 

docentes e funcionários técnico-administrativos. 

3. Integração entre os membros da Instituição. 

 
 

As Políticas adotadas pela AJES são consideradas com um alto índice de 

excelência pelos funcionários técnico-administrativo, avaliam que as 

Quanto à pesquisa qualitativa, realizada através de entrevistas e reuniões, pode-se 

concluir que o nível foi satisfatório em função do bom índice de aprovação das políticas 

adotadas pela AJES: 
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a. Existência de critérios sistematizados e claros para admissão e progressão 

funcional do seu pessoal docente; 

b. Existência de benefícios para atendimento das necessidades do pessoal técnico- 

administrativo, como atendimento psicológico; 

c. Todos concordam que a AJES oferece aos seus funcionários um ambiente físico 

agradável e seguro e busca incentivar cuidados com a higiene e saúde; 

d. Também é consenso que a AJES incentiva o desenvolvimento profissional de 

seus funcionários por meio da realização de estágios e concessão de incentivos e 

bolsas de estudo. 

 
c) Pontos de Melhoria: 

 

Ampliar a oferta de programas de qualificação continuada para funcionários. 

Promover programas de qualificação continuada para professores. 

 

 
 

5.4 DIMENSÃO 6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL 

 
 

5.4.1 PLANEJAMENTO E GESTÃO INSTITUCIONAL 

 
 

A Faculdade Noroeste de Mato Grosso entende que o planejamento deve indicar a 

filosofia de qualidade que norteia as ações da IES. Por isso, possui um processo sistemático e 

cíclico de revisão contínua de suas ações, valorizando a avaliação de todos os processos, como 

forma de consolidar a qualidade na execução das estratégias definidas. O planejamento anual é 

discutido e elaborado pelos gestores, conjuntamente com a diretoria acadêmica, e executado ao 

longo do ano. 

 
5.4.2 OBJETIVOS PARA PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

 
 

A AJES adota práticas de ensino, pesquisa e extensão identificadas com um novo 

paradigma que estabeleça o diálogo entre diferentes saberes, que não faça a separação sujeito- 

mundo, natureza-cultura. Isso pressupõe: 

a. a superação da fratura entre conhecimento e tradição no conjunto ciência-artes- 

humanidades; 

b. a prioridade de uma racionalidade ética sobre a racionalidade cognitiva 
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ela: 

instrumental; 

c. o reconhecimento de outras formas de saber, o que implica a abertura ao outro, a 

rejeição do caráter único e exclusivo do conhecimento científico, a valorização 

do saber científico e técnico, bem como a revalorização dos saberes não- 

científicos; 

d. a configuração ou multiplicação de saberes, enquanto prática do conhecimento 

no âmbito da IES. 

A AJES democratiza o acesso sem que isso signifique perda de qualidade. Para isso, 

 
 

a. diversifica e aperfeiçoa as formas de acesso; 

 

b. adota currículos flexíveis que permitem reconhecer e valorizar o conhecimento 

advindo de experiências pessoais e extra- acadêmicas; 

c. articula-se com o sistema produtivo, instâncias governamentais e não 

governamentais, instituições da sociedade civil, sem perda da especificação 

institucional, a fim de exercer um papel importante no desenvolvimento regional 

e local. 

A AJES presta contas à sociedade de suas ações, mediante: 

 

a. a transferência do saber; 

 

b. a prestação de serviços; 
 

c. a elaboração de proposições para o enfrentamento de problemas emergentes na 

sociedade. 

A qualidade da formação profissional é garantida pela AJES através de uma dúplice 

dimensão: 

a. qualidade formal, que diz respeito ao currículo específico de cada curso; 

 

b. qualidade social, que corresponde ao envolvimento crítico com os problemas da 

sociedade. 

A melhoria sistemática do trabalho desenvolvido pela AJES deve ser assegurado por 

um programa de capacitação acadêmica e ética a ser implementado e que implicará: 

a. implantar cursos de pós-graduação lato sensu; 

 

b. assegurar uma sistemática de avaliação institucional, interna e externa, de 

acordo com as orientações emanadas do SINAES, que contemple dimensões 

quantitativa e qualitativa, vital para o acompanhamento e o aperfeiçoamento  

do novo modelo de gestão. 
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c. consolidar uma política de gestão de processos que garanta a implementação e 

a constante avaliação das metas. 

d. organizar os recursos humanos e disponibilizar os recursos financeiros que 

viabilizem a implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional. 

e. implementar uma política de gestão de resultados, visando incentivar os 

diversos setores institucionais a buscarem objetivos comuns que possibilitem o 

sucesso da instituição. 

f. fortalecer os níveis de execução dos colegiados, visando uma gestão 

compartilhada; 

g. consolidar uma política de capacitação dos profissionais nos diversos setores, 

qualificando-os para o exercício de suas funções. 

h. difundir a missão, a visão e os valores da AJES, como instrumento de 

consolidação da identidade da instituição e de envolvimento dos diversos 

setores nos macro-objetivos. 

i. fortalecer os projetos político-pedagógicos de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais como fator essencial de consolidação da integração de 

ensino, pesquisa e extensão. 

j. fortalecer sua política de qualidade do ensino e de serviços à comunidade. 

 

 
5.4.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INSTANCIA DE DESCISÃO 

 
 

A AJES, à semelhança da maioria da IES no âmbito particular, possui duas instâncias: a 

primeira, de caráter colegiado com poder deliberativo de decisão, enquanto que a segunda, de 

caráter funcional, tem a incumbência de execução. 

 
5.4.4 ÓRGÃOS COLEGIADOS: ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 
 

De acordo com o Artigo 8º, Parte II e Título I do seu Regimento Interno, a AJES terá a 

seguinte constituição: órgãos executivos, órgãos consultivos e deliberativos, e órgãos apoio, 

conforme quadro apresentado: 
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Quadro 14 - Órgãos Colegiados da AJES 
 

Órgãos Executivos 
Órgãos Consultivos e 

Deliberativos 
Órgãos Apoio 

 

Mantenedora 

 Coordenação 

Administrativa e 

Financeira 

Diretoria Acadêmica  Tesouraria 

 
Colegiados de Cursos 

 
Conselho Superior de 

Administração (CONSU) 

Comissão Permanente de 

Supervisão   e 

Acompanhamento (CPSA) 

 

Coordenações de Cursos 

 
Núcleo de Extensão e 

Iniciação Cientifica (NEIC) 

  
Núcleo de Negociação, 

Mediação, Conciliação e 

Arbitragem (NUMAC) 

 

Coordenação do Instituto 

Superior de Educação 

 Núcleo de Apoio ao Aluno 

(NUAL) 

(ISE) Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE) 

 

Secretaria Acadêmica 

 

Coordenação de Estágio 

  

Biblioteca 

  
Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) 

Fonte: AJES, 2017. 

 

 
5.4.5 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
 

As atribuições e competências dos órgãos colegiados estão determinadas no 

Regimento Interno da AJES. 

 
5.4.6 SECRETARIA ACADÊMICA 

 
A Secretaria Acadêmica é uma unidade vinculada à Diretoria da AJES, à qual 

compete a organização e supervisão dos processos de admissão, matrícula, registro e 

controle acadêmico, registro de diplomas de graduação e pós-graduação e transferências 

entre estabelecimentos de ensino. 

Em suas atribuições a Secretaria Acadêmica acompanhará o aluno durante sua 
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vida estudantil, emitindo oficialmente certificados, atestados, históricos e diplomas. 

Fará um acompanhamento desde o ingresso do aluno até o término de sua formação 

profissional. 

Compete ao Setor: 

 

e. executar a habilitação à matrícula dos novos alunos da AJES; 

 

f. efetuar inscrições em qualquer modalidade de curso oferecido pela AJES; 

g. realizar a chamada dos candidatos classificados no processo seletivo para o 

preenchimento de vagas; 

h. elaborar e encaminhar editais de inscrição; 

 

i. proceder à organização da oferta de disciplinas até sua publicação aos alunos; 

j. realizar a consistência final da matrícula com assessoramento das coordenações; 

k. manter atualizado o arquivo de alunos em atividades e evadidos; 

l. preparar o material necessário à matrícula dos alunos de graduação e pós-graduação; 

m. fornecer documentos escolares, tais como atestados diversos, históricos, guias de 

transferência, declarações, certificados, diplomas de graduação e pós-graduação, 

certidões e outros documentos relativos ao sistema; 

n. proceder à atualização dos registros acadêmicos nos históricos escolares dos alunos 

bem como o lançamento de dispensa de disciplinas; 

o. fornecer o programa didático de disciplinas; 

 

p. manter atualizados os dados estatísticos; 

 

q. analisar e verificar o cumprimento do currículo dos cursos de graduação e pós- 

graduação para fins de conclusão; 

r. registrar certificados de cursos de educação continuada 

expedidos pela AJES; 

s. elaborar proposta de calendário escolar de graduação. 

 
 

5.4.7 OUTROS SETORES 

 
 

Além da Secretaria Acadêmica, é colocado à disposição dos cursos de 

graduação um corpo técnico-administrativo qualificado para atuar com competência nos 

serviços essenciais: biblioteca, laboratórios, controle de equipamentos e de recursos 

didático-pedagógicos, segurança, manutenção, serviços de informática e de Internet, 

tesouraria e de relações institucionais. 
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5.4.8 ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

a) Ferramentas e Técnicas: 

 

Como base para avaliação desta dimensão foi utilizado uma pesquisa 

quantitativa e qualitativa, relatório histórico e análise de dados e 

documentação. 

 
b) Pontos de Avaliação: 

 

1. Funcionamento, composição e atribuição dos órgãos colegiados. 

 

2. Uso da gestão e tomadas de decisão institucionais em relação às finalidades 

educativas. 

3. Uso da gestão estratégica para antecipar problemas e soluções. 

 

4. Investimento na comunicação e circulação da informação (privativa da gestão 

central ou fluida em todos os níveis). 

 
c) Resultados Obtidos: 

 

A Faculdade Noroeste de Mato Grossoentendem que o planejamento deve indicar a 

filosofia de qualidade que norteia as ações da IES. Por isso, a instituição deve estar 

continuamente revendo suas ações e valorizando a avaliação de todos os processos, como forma 

de consolidar a qualidade na execução das estratégias. 

O planejamento anual é discutido e elaborado pelos gestores, conjuntamente com a 

diretoria acadêmica, e executado ao longo do ano. Percebe-se que deve haver mais integração 

entre o planejamento e o corpo de coordenadores de curso da IES. 

Percebeu-se também que os colegiados de curso reúnem-se razoavelmente, conforme 

preceitos estabelecidos no Regimento Interno e no Regulamento de cada órgão. Na no grupo de 

coordenadores, existe a concordância quanto à participação dos alunos nas decisões, ainda muito 

pequena, bem como do corpo docente no planejamento de atividades e participação efetiva. 

O CONSU funciona de maneira mais atuante, e as decisões são compartilhadas de 

forma mais efetiva entre seus membros, mas nota-se entre a comunidade acadêmica pouco 

conhecimento sobre este órgão e sua importância nas tomadas de decisão. O mesmo vale para 

CONSEPE. 

d) Pontos de Melhoria: 
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A AJES deve estimular a participação do corpo docente e discente nas decisões 

acadêmicas, e ampliar a divulgação dos canais que já estão definidos e criar novos e adequados 

canais para a participação. 

Reorganizar a ouvidoria, além de definir uma política clara de comunicação interna. 

 
 

5.5 DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS DE APOIO 

 
 

5.5.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS DE APOIO 

 
 

A AJES está instalada em edificações com as serventias próprias para o ensino superior, 

situada na Av. Gabriel Müller, s/nº ‒ Módulo I, Juína, Mato Grosso ‒ 78320-000 

Os ambientes foram projetados segundo as exigências específicas do ensino superior 

para as aulas diurnas e noturnas. São amplos e com iluminação natural e artificial adequada, 

atendendo às necessidades dos cursos projetados pela AJES. No que diz respeito à dimensão, 

providenciou-se espaço físico adequado para o número de usuários e para todos os tipos de 

atividades desenvolvidas na instituição. 

A AJES dispõe de instalações apropriadas para o processo de ensino- aprendizagem, 

proporcionando recursos audiovisuais e equipamentos específicos para cada curso. Os locais de 

trabalho para os docentes são inteiramente adequados às necessidades atuais, tanto em termos de 

espaço, quanto em recursos técnicos, mobiliários e equipamentos. As instalações têm excelente 

nível de informatização, com as suas dependências administrativas e acadêmicas servidas com 

modernos equipamentos. O corpo docente possui acesso às informações de secretaria, biblioteca 

e internet. 

As instalações sanitárias gozam de perfeitas condições de limpeza, com pisos, paredes e 

aparelhos lavados e desinfetados. Para isso a instituição mantém pessoal adequado e material de 

limpeza disponível. As plantas das instalações encontram-se  na instituição, à 

disposição das autoridades educacionais. 

A AJES, atenta às condições de segurança dos seus usuários, tendo em vista que as 

instalações são espaços destinados às funções acadêmicas, planejou suas edificações para 

atender todas as condições de biossegurança, com saídas de evacuação sinalizadas para o caso de 

emergência e com equipamentos adequados e de fácil acesso, proporcionalmente distribuídos 

pelos blocos atendendo as Normas da CIPA, além de vigilância permanente em todos os turnos, 

com vigias no turno da noite e com segurança durante o dia. 

A AJES tem em sua infraestrutura de apoio pedagógico a grande alavanca para a 

realização de aulas, reuniões e eventos na instituição. Os aparelhos audiovisuais, principalmente 
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os mais usados em sala de aula, como TV, vídeo e projetor, facilitam o fazer pedagógico. 

 
 

5.5.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

a) Ferramentas e Técnicas: 

 

Como base para avaliação desta dimensão foi utilizado de pesquisa quantitativa, pontos 

apresentados pelas coordenações dos cursos e dados históricos. 

 
b) Pontos de Avaliação: 

 

1. Adequação da infraestrutura da instituição (salas de aula, biblioteca, laboratórios, áreas de 

lazer, transporte, equipamentos de informática, rede de informações e outros) em função das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

2. Políticas institucionais de conservação, atualização, segurança e de estímulo à utilização dos 

meios em função dos fins. 

3. Utilização da infraestrutura no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras. 

 
 

c) Resultados Obtidos: 

 

A AJES possui uma excelente infraestrutura, conforme demonstra o relatório da 

Coordenação Administrativa responsável pelo organização do patrimônio; porém, os 

coordenadores de curso consideram que, com o oferecimento dos novos cursos, alguns 

investimentos serão necessários para atender a demanda de laboratórios e salas de aula especiais. 

A Direção da AJES informou a esta CPA que os investimentos necessários estão sendo 

realizados para que as demandas dos cursos sejam atendidas. 

 
d) Pontos de Melhoria: 

 

Inventário de equipamentos e necessidades de uso. 

 

Definição de políticas para melhor distribuição e utilização de recursos de multimídia. 

Tratamento acústico das salas de aula. 

 
5.6 DIMENSÃO 8 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
 

5.6.1 DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 
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As ações planejadas pela CPA para sua atuação no ano de 2017 foram elaboradas pela 

coordenação e submetidas aos demais membros da comissão para aprovação. Após verificação e 

ajuste do cronograma de ações, o mesmo foi aprovado por unanimidade pelos membros da 

comissão e enviado à direção da IES para acompanhamento dos trabalhos da comissão. 

 
Quadro 15 - Agenda da CPA 

 

FEVEREIRO 

Organiza planejamento da CPA para o ano de 2018 

Encaminhar resultados da autoavaliação 2017 aos coordenadores de curso para 

elaboração dos planos para 2018 

Solicitar dos gestores o relato das ações realizadas a partir das ações de autoavaliação 

Realizar encontro de formação nas reuniões de planejamento dos cursos de graduação 

Elaborar nova proposta para avaliação docente 

Reunir com Diretora Acadêmica para discussão e consolidação da proposta de avaliação 

docente 

Organizar dados e esboços dos relatórios de curso 2017.2 

Organizar dados para o relatório de avaliação institucional 2017 

Organizar dados e esboços dos relatórios setoriais 

Participar da elaboração do planejamento estratégico da IES 

Disponibilizar dados qualitativos da avaliação docente aos coordenadores e a Direção 

Acadêmica 

Reunir com os coordenadores dos cursos que farão ENADE 2017 

Elaborar instrumento de coleta de dados para a extensão 

Ampliar esforços da coleta de dados dos egressos 

Estruturar proposta para Portal dos Egressos: cadastro e pesquisa 

Apresentar novos membros da CPA 

Participação na semana dos calouros dos cursos de graduação 

Aprovar o Cronograma de reuniões e atividades de 2017 

Participar das reuniões sobre acompanhamento do planejamento estratégico 

Divulgar resultados dos instrumentos de avaliação com os setores da IES 
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MARÇO 

Elaborar Relatório de média das disciplinas, índice de provação por disciplina no 2º. 

Semestre de 2017 

Reunir com a Direção Acadêmica para finalizar instrumento de avaliação docente 

Realizar teste piloto no instrumento de avaliação docente 

Idealizar o Informativo da CPA 

Elaborar instrumento para Pesquisa dos Ingressantes 

Publicar planejamento CPA 2017 no site 

Lançar Portal dos Egressos 

Início Pesquisa Ingressantes 

Elaborar, revisar e postar Relatório Anual de Autoavaliação institucional 2017 no e- mec 

Elaboração de Relatórios de curso e setoriais 

Publicar relatórios de curso 2017.2 na página da CPA 

Realizar ações para mobilizar a comunidade a participar da autoavaliação 

Participar das reuniões sobre acompanhamento do planejamento estratégico 

Iniciar visitas às salas de aula 

ABRIL 

Apresentar relatórios setoriais 

Publicar o Relatório Anual de Autoavaliação 2017 no site CPA 

Postar link do relatório no sistema online e site da AJES 

Elaborar sumário executivo dos resultados da autoavaliação 

Solicitar indicação de docentes e discentes representantes de cada curso para sensibilizar 

alunos para a participação na autoavaliação 

Reunir com Direção Acadêmica e coordenadores de curso sobre avaliação docente e 

estratégias de sensibilização para coleta em 2018 

Revisar Regulamento CPA 

Elaborar novo projeto de autoavaliação 

Participar do aniversariante do mês para divulgar resultados da autoavaliação e 

sensibilizar para a participação dos funcionários 
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Realizar simulado ENADE com os discentes que farão o exame em 2018 

Ajustar instrumento de coleta de dados para a pós-graduação Lato Sensu 

Participar das análises dos resultados do simulado do ENADE 

Continuar visitas às salas de aula 

Participar das reuniões sobre acompanhamento do planejamento estratégico 

MAIO 

Realizar entrevistas com grupos focais sobre os temas da autoavaliação 2017 

Iniciar a elaboração do Projeto Mercado e Carreiras 

Organizar comemoração dos 4 anos da CPA 

Divulgar ações realizadas a partir dos resultados da autoavaliação nos espaços 

específicos 

Participar das reuniões sobre acompanhamento do planejamento estratégico 

Definir campanha de divulgação dos resultados 

JUNHO 

Realizar encontro de formação com os docentes dos cursos que farão ENADE 2017 na 

reunião de colegiado 

Realizar comemoração dos 4 anos da CPA 

Realizar reunião de Lições Aprendidas no 1º semestre de 2017 

Participar das reuniões sobre acompanhamento do planejamento estratégico 

JULHO 

Férias Acadêmicas 

AGOSTO 

Elaborar relatórios dos cursos de graduação para análise e possíveis alterações 

Realizar encontro de formação sobre o ENADE para os alunos que farão o exame em 

2017 

Elaborar Relatório de média das disciplinas, índice de provação por disciplina no 1º. 

Semestre de 2017 

Visitar salas dos calouros 

Participar das reuniões sobre acompanhamento do planejamento estratégico 
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SETEMBRO 

Publicar relatórios de curso 2017.1 na página da CPA 

Elaborar instrumento para avaliação de estágio supervisionado e TCC’s 

Iniciar visitas em sala de aula para mobilizar participação 

Participar das reuniões sobre acompanhamento do planejamento estratégico 

Realizar entrevista com grupos focais 

OUTUBRO 

Realizar Encontro de formação com os discentes que farão ENADE 2017 

Continuar visitas em salas 

Participar das reuniões sobre acompanhamento do planejamento estratégico 

NOVEMBRO 

Mobilizar a análise dos Resultados do ENADE de 2017 para a elaboração de propostas 

de melhoria dos pontos críticos pelos NDE´s dos cursos 

Iniciar Pesquisa com docentes, discentes e técnicos-administrativos 

Elaborar Relatório de avaliação dos cursos de extensão 

Elaborar Relatório de avaliação dos cursos de pós-graduação Lato Sensu 

Participar das reuniões sobre acompanhamento do planejamento estratégico 

DEZEMBRO 

Realizar tratamento estatístico dos dados 

Estruturar resultados em relatório quantitativo 

Enviar os resultados 2017.2 dos cursos aos coordenadores 

Solicitar dos gestores a elaboração de plano de ação a partir dos resultados 2017.2 

Solicitar dos gestores relato das ações realizadas em 2017 a partir dos resultados 

da autoavaliação 

Analisar os dados qualitativos por categorias 

Iniciar elaboração do Relato Institucional 2018 

Participar das reuniões sobre acompanhamento do planejamento estratégico 

Realizar reunião de Lições Aprendidas em 2017 
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Encerramento dos trabalhos da CPA 

Fonte: AJES, 2017. 

 

5.6.2 AÇÕES REALIZADAS NA AUTOAVALIAÇÃO 

 
Além das informações inicialmente apresentadas nas seções anteriores 

deste documento, a Quadro 8 apresenta o conjunto das ações implementadas nas etapas 

da avaliação. 

 

Quadro 16 - Conjunto das ações implementadas nas etapas da avaliação 
 

Etapas Ações realizadas 

 
Preparação / Sensibilização 

1. Reunião com os coordenadores de 

curso. 

2. Reunião dos coordenadores com 

corpo discente e docente. 

 
 

Desenvolvimento 

1. Levantamento de dados, documentação 

e aplicação da pesquisa com a 

comunidade acadêmica. 

2. Análise dos dados e aprovação do 

relatório pela CPA. 

 
 

Consolidação 

1. Divulgação de resultados. 
2. Realização de um balanço crítico do 

processo avaliativo e de seus resultados. 

3. Implementação de melhorias da 

qualidade da instituição. 

 
 

Reavaliação e meta-avaliação 

1. Discussão e reflexão como foco nos 

resultados obtidos no processo de 

autoavaliação. 

2. Propostas de medidas eficazes no 

Planejamento da IES. 

Fonte: AJES, 2017 

 

 
 

PLANO DE MELHORIA ACADÊMICA 

 

 
 

Conforme os resultados apurados por esta CPA na autoavaliação institucional referente 

ao ano de 2016, consideramos pertinente à indicação de um plano de melhorias acadêmicas a ser 

implementado durante o ano letivo de 2017. 
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Quadro 17 - MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Metas Ações Prazo 

 
Divulgar a missão da IES entre 

os membros da comunidade 

acadêmica e da sociedade. 

Realizar destaque da missão e o 

PDI no site da instituição junto ao 

histórico da IES. 

 
 

Até Junho/2016 

Ampliar a promoção da discussão 

do PDI pelo Conselho Superior da 

IES. 

 
Reestruturar o programa de 

acompanhamento de egressos 

e fortalecer o vínculo do 

egresso com a IES. 

Reformular e reativar o banco de 

dados do aluno egresso. 

 
Até Abril/2016 

Ampliar o acompanhamento dos 

ex- alunos da AJES na sua 

trajetória profissional, oferecendo 

estímulos para 

que o egresso faça cursos de pós- 

graduação na IES. 

 
Até Junho/2016 

 
 
 
 

Quadro 18 - Plano de Melhoria Acadêmica 2 
 

PERSPECTIVA CIENTÍFICA E PEDAGÓGICA FORMADORA: 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

Metas Ações Prazo 

Aperfeiçoar as atividades de Ampliar a promoção de palestras,  

ensino criando novas seminários ou cursos de  

estratégias que possibilitem estratégias de ensino e Até Junho/2016 

uma dinâmica ao processo aprendizagem com seus  

ensino-aprendizagem. coordenadores e corpo docente,  

 como forma de subsidiá-los em  

 suas atividades  

 acadêmicas.  
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Consolidar a atividade de 

monitoria na IES. 

Ampliar a divulgação e incentivo, 

entre discentes e docentes, as 

atividades relacionadas à 

monitoria e outras atividades 
curriculares complementares. 

 

Até Março/2016 

 

Incentivar novos projetos de 

pesquisa e extensão como 

estímulo à cultura e à produção 

intelectual acadêmica. 

Designar uma equipe docente e 

discente responsável pelo 

desenvolvimento de ações de 
extensão e iniciação à pesquisa. 

 

Até Junho/2016 

Divulgar as atividades 

relacionadas aos programas de 

iniciação científica e fomentar as 
atividades interdisciplinares. 

Janeiro à Dezembro 

2016 

Implementar e consolidar 

programas que favoreçam a 

planificação dos alunos 

ingressantes. 

Melhorar as atividades de 

atendimento aos alunos com 

dificuldades de aprendizagem, 

projetos extensionistas e outras 
atividades acadêmicas. 

 

Janeiro à Dezembro 

2016 

 Oferecer programas de incentivo 

ao aluno com rendimento acima 

da média, através de bolsas e 
descontos nas mensalidades. 

Janeiro à Dezembro 

2016 

 

Apoiar a inserção do estudante 

no mercado de trabalho. 

Buscar, junto a empresas, o 

aumento de vagas de estágio. 

Até 

Fevereiro/2016 

 Atender à demanda de estágios 

dos Cursos oferecidos pela 

Instituição. 

Janeiro à 

Dezembro 2016 

 
Desenvolver   mecanismos de 

promoção e difusão cultural. 

Ampliar a realização de atividades 

culturais periodicamente e de 

forma diversificada, articulando 

comunidade acadêmica e local. 

 
Janeiro à 

Dezembro 2016 

 
 

Fonte: AJES, 2017. 
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Quadro 19 - Plano de Melhoria Acadêmica 3 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Metas Ações Prazo 

 
 
 

 
Redimensionar programas e 

estratégias de responsabilidade 

social e ambiental. 

Ampliar as ações sistemáticas e 

projetos de extensão em benefício 
das comunidades no entorno. 

Janeiro à Dezembro 

2016 

Disponibilizar no espaço da 

instituição depósitos de coleta de 
lixo reciclável. 

Até Fevereiro/2016 

Realizar treinamento de educação 

ambiental com os funcionários 

para que a coleta de lixo seja 

efetivamente 
seletiva. 

 

Até Junho/2016 

Melhorar o projeto já existente de 

educação ambiental com a 

comunidade 

acadêmica para conscientização 

da importância da 

coleta seletiva de lixo. 

 

Até Junho/2016 

Aperfeiçoar projetos de 

extensão universitária e de 

políticas institucionais de 
inclusão de estudantes. 

 

Oferecer curso de LIBRAS aos 

corpos docente e técnico- 

administrativo da AJES. 

 

Até Agosto/2016 

Redimensionar   parcerias de 

responsabilidade social. 

Ampliar e diversificar a parceria 

da IES com outros segmentos da 
sociedade civil organizada. 

Até Junho/2016 

Divulgar as atividades 
institucionais de interação com 

o meio social. 

Desenvolver e publicar um 
Balanço Social para externar os 

compromissos éticos e parcerias. 

Até 
Dezembro/2 

016 

Fonte: AJES, 2016. 
 

 

 

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Metas Ações Prazo 

Otimizar a comunicação com a Melhorar o site da IES a fim de  

comunidade acadêmica e permitir que o público interno e Até 

externa através do site. externo encontre, de forma fácil e Fevereiro/2018 
 rápida, informações completas sobre a  

 IES.  

Facilitar atividades e Apresentar à comunidade acadêmica Até 

solicitações da comunidade os responsáveis por cada área e Fevereiro/2018 

acadêmica. mostrar as diversas formas de  

 comunicação da IES.  

Fonte: AJES, 2016. 
 

Av. Gabriel Müller, s/nº ‒ Módulo I, Juína, Mato Grosso ‒ 78320-000 
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Quadro 20 - Plano de Melhoria Acadêmica 5 
 

POLÍTICA DE PESSOAL, CARREIRA, APERFEIÇOAMENTO, CONDIÇÕES DE 

TRABALHO 

Metas Ações Prazo 

 
 
 

 
Estabelecer estratégias de 

incentivo à carreira do 

corpo técnico- 

administrativo. 

Reestruturar o plano de cargos, carreiras e 

salários para o corpo técnico- administrativo 

e protocolar o PCC no órgão competente do 

Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

 

Até Setembro/2018 

Oferecer programas de qualificação ao corpo 

técnico-administrativo. 

Janeiro à Dezembro 

2018 

Oferecer plano de assistência médica aos 

funcionários. 

Até Agosto/2018 

Criar um espaço de convivência privativo 

aos funcionários para que eles tenham tempo 

de descansar no intervalo antes 
de retomar suas atividades. 

 

Até Agosto/2018 

 
 

Estabelecer estratégias de 

incentivo à carreira 

docente. 

Engajamento do corpo docente em 

programas de qualificação. 

Janeiro à Dezembro 

2016 

Oferecer curso de aperfeiçoamento em 

Metodologias do Ensino Superior para todo 

o corpo docente da AJES. 

Até Março/2018 

Solicitar dos docentes a atualização do 

currículo na Plataforma Lattes do CNPQ. 

Até Março/2018 

 
 
 
 

 
Redimensionar o corpo 

docente da AJES. 

Limitar a contratação de docentes com 

formação em pós-graduação lato sensu. 

Janeiro à Dezembro 

2018 

Reestruturar horários docentes reduzindo o 

número de professores horistas. 

Até Março/2018 

Estabelecer carga horária além das 

atividades de ensino para os docentes com 

titulação de doutor. 

Até Março/2018 

Estabelecer carga horária além das 

atividades de ensino para os docentes 

envolvidos no NDE de cada curso. 

Até Março/2018 

Envolver os professores com tempo parcial  

e integral em projetos de extensão 
e   outras atividades acadêmicas. 

 
Janeiro à Dezembro 

2018 

Fonte: AJES, 2015. 
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Quadro 21 - Plano de Melhoria Acadêmica 6 
 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

Metas Ações Prazo 

Estabelecer aperfeiçoamento 

acadêmica. 

Divulgar os canais que já estão 

definidos e criar novos  e 

adequados canais para a 

participação docente nas decisões 

acadêmicas. 

Até Setembro/2016 

Estratégias da 

de gestão 

Propiciar aos  gestores a 

participação em seminários de 

qualificação  em planejamento e 

gestão acadêmica. 

Até Setembro/2016 

Normatizar e institucionalizar 

uma ouvidoria, além de definir 

uma política clara de comunicação 

interna. 

Até Setembro/2016 

Fonte: AJES, 2016. 

 
Quadro 22 - Plano de Melhoria Acadêmica 7 

 

INFRAESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS DE APOIO 

Metas Ações Prazo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliar e atualizar a 

disponibilização de material 

didático-pedagógico. 

Aquisição de novos títulos para a 

Biblioteca. 

Até Setembro/2016 

Aquisição de novos equipamentos 

para cursos que demandam 

atualização de aparelhos 

tecnológicos. 

Até Setembro/2016 

Inventário de equipamentos e 

necessidades de uso e definição de 

políticas para melhor armazenamento 

e utilização de recursos de 
multimídia. 

 

Até Maio/2016 

Estudo para a criação de espaços 

didáticos especiais munidos de lousas 
interativas. 

Até Setembro/2016 

Melhorar a qualidade de acesso à 

Internet wireless nas salas de aula. 

Até Junho/2016 

Fonte: AJES, 2016 
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Quadro 23 - Plano de Melhoria Acadêmica 8 
 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

Metas Ações Prazo 

 Estabelecer datas de reuniões Até 

 mensais de trabalho da CPA. Fevereiro/2016 

 Estabelecer prazos para repasse e  

Fortalecer a CPA, através de divulgação dos resultados das Até 

ações concretas que possam avaliações, favorecendo a tomada Maio/2016 

dinamizar os processos de de decisões para as políticas de 
 

avaliação institucional e criar crescimento adotadas pela AJES. 
 

uma cultura de avaliação. 
  

Implementar a cultura de aplicação Janeiro à 

 de questionários de avaliação no Dezembro 2016 
 

 segundo semestre letivo de cada   

 ano.   

Estabelecer prazos de atuação Renovar a CPA a cada dois anos, Até 

dos membros da CPA a fim de garantir novas Fevereiro/2016 

 perspectivas nos processos de  

 autoavaliação.  

Fonte: AJES, 2016. 

 
Quadro 24 - Plano de Melhoria Acadêmica 9 

 

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

Metas Ações Prazo 

 
Estabelecer estratégias de 

aperfeiçoamento da política de 

atendimento aos estudantes. 

Normatizar e institucionalizar 

Uma ouvidoria, além de definir 

uma política clara de comunicação 

com os estudantes. 

Até Junho/2016 

Divulgar esta política no site 

Da instituição. 

Até Junho/2016 

Fonte: AJES, 2016 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Esse relatório é o resultado final de um trabalho que a CPA, juntamente com  os 

diversos segmentos que a Faculdade Noroeste de Mato Grosso (AJES), planejou e executou no 

ano de 2016. 

A Faculdade do Faculdade Noroeste de Mato Grosso (AJES), tomando como  

referencial este relatório da Comissão Própria de Avaliação, deverá adotar como princípio 

norteador, a Avaliação Institucional como um processo sistemático de busca de subsídios para a 

melhoria e o aperfeiçoamento da qualidade institucional, tendo em vista que a autoavaliação 

institucional é o momento de analisar as fragilidades da instituição nos seus diferentes setores e 

desenvolver um trabalho integrativo e reflexivo com docentes, discentes e administrativo, na 

busca e percepção de avanços significativos na melhoria geral da IES. O ponto principal esta 

diretamente direcionada qualidade educacional do acadêmico para a sua formação como cidadão 

e profissional. 

Apesar das conhecidas limitações de uma Avaliação Institucional, a Faculdade do 

Noroeste de Mato Grosso (AJES) e a Comissão Própria de Avaliação (CPA) reconhecem que é 

um processo de grande valor para a busca contínua dos objetivos traçados no Projeto de 

Desenvolvimento Institucional e no Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade do Noroeste 

de Mato Grosso (AJES). 

Para a comissão esse valor não está só nos conhecimentos adquiridos, nos relatórios 

elaborados, com críticas e sugestões, mas sim na expressão formativa do processo, pois a 

autoavaliação, é um componente central que confere estrutura e coerência ao processo avaliativo 

que se desenvolve na IES, integrando todos os demais componentes da avaliação institucional, 

entendendo-se autoavaliação como um processo cíclico, criativo e renovador de  análise  e 

síntese das dimensões que definem a instituição. 

A CPA possibilita um diagnóstico permanente de caráter formativo de 

autoconhecimento que permitir uma nova análise das prioridades estabelecidas no Projeto 

Pedagógico Institucional e o engajamento da comunidade acadêmica na construção de novas 

alternativas e práticas. 

Os resultados da autoavaliação serão submetidos ao olhar externo de especialistas de 

cursos, de planejamento e de gestão da educação superior, na perspectiva de uma avaliação 

externa das propostas e das práticas desenvolvidas. 
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Dessa forma, esse diagnóstico da avaliação institucional servirá para o 

autoconhecimento institucional, orientando a gestão para a definição de seu planejamento 

estratégico a partir das sugestões apresentada, pois possibilita a identificação de vários 

indicadores que identificam e contribuem para a melhoria da avaliação docente, discente, 

técnico-administrativo e da infraestrutura realizada na Faculdade Noroeste de Mato Grosso 

(AJES) em 2017 foi da maior importância, dada ao envolvimento dos participantes no processo 

avaliativo e que fez com que se sentissem realmente parceiros da Instituição na busca da 

qualidade. 

Observou-se uma maior participação dos discentes, docentes e técnicos administrativo, 

mais ainda é preciso melhorar, mesmo que a motivação dos alunos para a participação desta 

avaliação tenha aumentado. A CPA se compromete a trabalhar na conscientização da 

importância do processo de avaliação institucional para que se possa ter uma visão mais concreta 

da realidade da IES. 

Findo o processo de avaliação do ano 2017, agora faz-se a sua divulgação internamente 

procurando socializar tanto o processo quanto os resultados alcançados, envolvendo toda a 

comunidade acadêmica. Este relatório final estará também, de forma integral, disponível para a 

comunidade externa e para a sociedade em geral. 

A agenda do planejamento da Instituição, certamente, contemplará espaço para a 

discussão e a correção dos pontos considerados regulares que precisam a curto e médio prazo, 

serem corrigidos, sem descuidar dos indicadores que precisam continuar a ser otimizados. 

A CPA acredita que o apoio de todos os setores investigados, que é do conhecimento 

dos acadêmicos está em fase de amadurecimento e requer melhorias constantes. Faz-se 

necessário, portanto uma ação envolvendo toda a IES no sentido de resgatar pontos fragilizados 

e enriquecer os pontos satisfatórios. 

Finalmente a Faculdade Noroeste de Mato Grosso entende que a  Avaliação 

Institucional constitui num processo contínuo e permanente e deve ser utilizada como um 

instrumento para identificar problemas, corrigir erros e introduzir mudanças que signifiquem 

melhoria da qualidade do ensino e da gestão da Instituição. 
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