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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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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

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 

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 

 

 Ética – Requisito básico orientador das ações institucionais;  

 Desenvolvimento Humano – Fomentar o desenvolvimento humano, buscando 

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

estar social;  

 Inovação – Buscar soluções para as demandas apresentadas;  

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

 Transparência – Disponibilizar mecanismos de acompanhamento e de 

publicização das ações da gestão, aproximando a administração da comunidade;  

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

http://www.ajes.edu.br/
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 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. 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. 

 

1.2 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO 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, s/n 

Bairro Módulo I 

CEP 78.320-000 

Telefones (66) 3566-1875  

Dirigente Clodis Antonio Menegaz 

E-mail clodis@ajes.edu.br 

http://www.ajes.edu.br/
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Site www.ajes.edu.br  

FACULDADE NOROESTE DO MATO GROSSO 

MANTIDA 

Cidade Juína 

Estado Mato Grosso 

Endereço Avenida Gabriel Müller, s/n 

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  

Portaria de 

Credenciamento: 

Portaria 315 de 15/04/2013 em 2012. 

 

 

 

CURSOS AUTORIZADOS: 

 

Licenciatura Educação Física: Portaria de autorização nº. 179, de 08 de maio de 2013. 

Bacharelado em Farmácia: Portaria de autorização nº. 489, de 26 de junho de 2015. 
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CORPO ADMINISTRATIVO 

  

Clodis Antônio Menegaz                                  Prof.ª Ma. Alcione Adame 

Diretor Geral                                                   Diretora de Ensino 

 

Giovanni Tomasini 

Diretor Administrativo 

 

André Bezerra dos Santos 

Gestor do Departamento Pessoal e Contabilidade 

 

Alcir Halmenschlager 

Secretário de Registros Acadêmicos 

 

CORPO PEDAGÓGICO 

Prof. Dr. Francisco José Andriotti Prada 

Coordenador do Curso de Licenciatura Educação Física 

 

Profª Dra. Isanete Geraldini Costa Bieski 

Coordenadora do Curso de Bacharelado em Farmácia 
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Conforme constituição da equipe pedagógica pode ser observado no Quadro 1, o 

histórico dos professores, bem como as devidas titulações. 

 

Quadro 1 - Relação da equipe pedagógica no triênio (2015-2017) 

TITULAÇÃO  2015 2016 2017 TOTAL 

DOUTOR 7 7 8 22 

MESTRE 9 9 13 31 

ESPECIALISTA  4 5 3 12 

TOTAL  20 21 24 - 

 

O Censo ainda traz dados sobre a formação dos docentes e a pequena redução observada 

no quadro da IES foi ao número de especialistas (4 em 2015 para 3 em 2017) e mestres (9 em 

2015 e 13 em 2017), tendo aumentado o número de doutores (7 em 2015 e 8 em 2017). 

Outros dados importantes são referentes à evolução de matrículas e a adesão aos 

sistemas de financiamentos oferecidos aos discentes (Quadro 2). 

 

Quadro 2  - Relação de discentes no triênio (2015-2017) 

DISCENTES  2015 2016 2017 TOTAL 

Educação Física 133  132 105 370 

 Farmácia  6 44 70 120 

TOTAL  139 176 175 490 

 

 

1.3 HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FACULDADE 

 

Educadores da Faculdade Noroeste do Mato Grosso, apoiados no crescimento 

populacional de Juína em que na economia de mercado a palavra oportunidade reveste-se em 

termos concretos na medida e proporção com que o empreendedor estabelece a análise das 

forças que atuam contra e a favor na fase inicial da criação de uma organização (AJES, 2016). 

A realidade desse mercado geralmente é competitiva, visto que só sobrevivem as 

organizações que estejam verdadeiramente voltadas para o cliente maior – a sociedade – 

vivendo visceralmente a sua relação de negócios com qualidade técnica, comprometimento, 

responsabilidade, ética e probidade dentre outros valores. 

Não obstante, é necessário compreender que o sucesso de uma IES na atual conjuntura 

exige alguns componentes de diferenciação, como por exemplo a tecnologia, a qualidade na 

http://www.ajes.edu.br/
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prestação dos serviços e a inovação. Na sociedade contemporânea, tem-se tornado fundamental 

a implementação de um novo modo de gestão educacional, capaz de tornar realidade a almejada 

Esses domínios caracterizam-se como forças que agem em interação umas com as outras e vão 

determinar os limites da qualidade, da temporalidade e dos resultados da organização (AJES, 

2016). 

No entanto, em toda a oportunidade existe uma ameaça, assim como em toda ameaça 

há também oportunidades, isto na dependência de como no aproximamos ou nos distanciamos 

da regra básica dos negócios: a satisfação do cliente/sociedade. 

Consequentemente, isso requer o estabelecimento de uma sintonia com as 

transformações mundiais, nacionais e regionais, principalmente porque a era da globalização 

traz mudanças que atingem a todo o planeta e que, por certo, devem ser consideradas. É a partir 

delas que surgem as tendências que influenciam o ambiente com que as organizações, inclusive 

as educacionais, interagem no dia a dia.  

Acompanhar, pois, as necessidades do cliente da IES – a sociedade – é fundamental para 

identificação de um bom empreendimento; afinal, o livre mercado é a fonte natural para novos 

empreendedores. A partir do reconhecimento e respeito a esses aspectos, há uma tendência do 

mercado em recompensar os empreendedores, que através de sua inteligência e trabalho, 

demonstrem “competência para competir”.  

É inconteste que há inúmeras variáveis a serem respeitadas para se garantir o sucesso de 

um empreendimento: capital, ideia, endereço das instalações, experiência anterior, grau de 

inovação, nível de diferenciação, forma de atendimento, “timing” para entrada no negócio e a 

equipe. 

Por conseguinte, uma organização educacional – IES – que pretende fazer diferença, 

satisfazer seu cliente e conquistar “o mercado”, não pode abrir mão de um Projeto Pedagógico 

e de um Plano de Desenvolvimento Institucional que contemplem a Legislação do Ensino 

Superior Brasileiro. 

Para tal, mister se faz assumir riscos e compreender que o sucesso de uma organização 

significa mais do que apenas deixar o cliente impressionado, e sim deixar o cliente satisfeito. 

Entende-se então que uma organização que se propõe ser bem sucedida precisa continuamente 

treinar, criar motivações, inspirar e recompensar com incentivos vários sua equipe de trabalho, 

uma vez ser ela o seu capital intelectual, seu maior valor agregado. 

http://www.ajes.edu.br/
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Isso posto, conclui-se que a mantenedora das Faculdades instaladas em Juína, 

preocupou-se em estabelecer uma visão caracterizada pelo conhecimento do cenário e 

tendências socioeconômicas e culturais das regiões noroeste e prevendo pela análise crítica os 

ambientes futuros em que as IES se situariam, não menosprezando o fato de que tal visão 

imediata deverá ser renovada constantemente. 

A análise e reflexão sobre toda a conjuntura já apresentada permitem IES acreditar 

conscientemente em seu empreendimento, proporcionando com suas decorrências o 

desenvolvimento das regiões em que se instalaram. Nesse sentido, a necessidade social de suas 

instalações caracteriza-se: 

 pelo atendimento das necessidades educacionais das regiões para ajudá-las no 

desenvolvimento e inovação de produtos e serviços que possam contribuir para a sua 

prosperidade; 

 pela prestação de serviços convencionais e avançados para o aprimoramento do 

atendimento especial, de acordo com a qualidade exigida pelos diversos segmentos do mercado, 

contribuindo para atrair, desenvolver e motivar a comunidade pela excelência de seus serviços; 

 pela contribuição à melhoria dos serviços de administração de negócios e finanças e 

formação de professores necessários à sociedade em desenvolvimento, mediante o domínio e a 

difusão de conhecimentos em prol das soluções de acesso, uso das novas tecnologias de 

informação e lucratividade delas decorrentes; 

 pela busca da excelência no que realizar, desde pesquisa, produção e prestação de 

serviços (extensão), com vantagem competitiva na área empresarial e de educação, e portanto 

promovedora de uma melhor qualidade de vida para todos. 

Os empreendimentos requerem esforços conjuntos, apoio comunitário e, sobretudo, 

investimentos financeiros, mas sabe também que um empreendimento educacional, por mais 

desafiador que possa se apresentar, merece e precisa ser perquirido. 

Portanto, acreditando no potencial do Estado do Mato Grosso e nos Municípios de Juína, 

bem como nas respectivas regiões de abrangência e no valor das pessoas que formam suas 

comunidades, todos os esforços necessários para a instalação das Faculdades serão 

empenhados. 
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1.4 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS GERAIS QUE 

NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO 

 

O processo de educação é compreendido como prática social e política que só se realiza 

nos termos das relações sociais, históricas e culturais bastante heterogêneas, no caso brasileiro, 

especialmente nos espaços de abrangência desta IES, em que as culturas são multiculturas, as 

histórias são signatárias de contextos vários, a geografia contemporânea local em efervescente 

transformação e, portanto, as comunidades essencialmente plurais nos âmbitos linguístico, 

político e econômico, configurando um cenário complexo e desafiador para a educação em 

qualquer que seja o nível, mas também muito animador para quem pensa o Brasil como um 

todo miscigenado, polissêmico, cujas características socioculturais e sociopolíticas estão, nestas 

paragens do país (como diria Vinícius de Moraes), mas ainda também em outras do Brasil 

demarcado por Rondon até a década de 30 do século passado. 

A educação, portanto, é entendida pela IES como arquiteta da formação de pessoas 

tecnicamente competentes, mais humanas e solidárias, éticas, críticas, socialmente 

responsáveis, capazes de identificar, diagnosticar e resolver problemas, e, assim, 

comprometidas com a qualidade de vida dos cidadãos, com o cuidar das águas, das florestas, 

do ar, enfim, do planeta em que todos moramos. 

Com efeito, os profissionais formados pela IES deverão ser protagonistas juntamente 

com aqueles que pensam e refletem sobre o mundo de ontem e hoje, sendo sabedores de que há 

uma sociedade nova emergente para com a qual é urgente assumir responsabilidades inadiáveis, 

como os cuidados para com o meio ambiente, especialmente para com nossas Bacias 

Hidrográficas, nossas matas e o desenvolvimento econômico sustentável das populações do 

norte de Mato Grosso, mas não excluindo o alcance macrorregional, nacional e global. 

 Não temos dúvidas de que vivemos como atores numa sociedade sem fronteiras, na 

qual o individualismo e a competitividade extremos parecem nos levar a um distanciamento 

incomensurável, de consequências imprevisíveis; em vez de promoverem a integração, a 

emancipação, a inclusão e a harmonia entre os grupos sociais e os povos do mundo. Nesse 

sentido, obedecendo rigorosamente à Legislação Brasileira que vem se aprimorando para 

garantir uma educação mais plena e democrática, bem como a valores e princípios tidos pela 

crítica da sociologia da educação, da sociologia geral, da antropologia cultural, do direito, e 

http://www.ajes.edu.br/
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ainda de outras áreas que referendam a educação e a formação das sociedades, as ações 

educacionais da Faculdade Noroeste do Mato Grosso sustentam-se nos seguintes princípios: 

 No respeito às diferenças de qualquer natureza; 

 Na inclusão, respeitando a pluralidade da sociedade humana; 

 No Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade Noroeste do Mato Grosso 

(2016-2021); 

 No respeito à Natureza e ao ethos amazônico; 

 Na busca do equilíbrio entre os ecossistemas e as ações humanas, visando a 

sustentabilidade do desenvolvimento econômico e social; 

 Na construção de competências e habilidades técnicas capazes de significarem um 

profissional competitivo com excelência de qualidade, preparados para, conforme a 

LDB (LEI nº 9.394/96), compreender criticamente sua realidade e intervir nela 

sempre que necessário; 

 Na construção de humanidades, as quais sejam paradigmas de um profissional 

extremamente competente e hábil, mas conjuntamente ético, solidário, promotor do 

trabalho em equipe, capaz de liderar mas também de participar com 

comprometimento; 

 No Processo Dialógico de Ensino-Aprendizagem; 

 No uso das Tecnologias de Informação e Comunicação como recursos presentes no 

quotidiano do expediente educacional; 

 Na gestão democrática, com participação da comunidade acadêmica nas decisões 

dos órgãos colegiados, nas decisões da esfera administrativa não colegiada, por via 

dos resultados das avaliações institucionais parametrizados pela CPA; 

 No princípio Constitucional da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

 

1.5 COMPOSIÇÃO DA CPA 

 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 
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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). No 

Quadro 3, encontra-se a constituição da comissão do CPA instituída no mandato de janeiro a 

setembro de 2015. 

 

Quadro 3 - Relação da constituição dos membros da comissão do CPA, de janeiro a 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 

 

Quadro 4 - 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 Bruna Peruzzo Membro Discente 

http://www.ajes.edu.br/
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Quadro 5 - Relação da constituição dos membros da comissão do CPA, a partir de fevereiro 

de 2016 

Membro da 

CPA 

Nome Cargo na CPA Cargo 

Institucional/Ocup

ação 

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

 Técnico

s 

Administrativos 

Salatiel José Gonçalves Blanco Membro Técnico-

Administrativo 

Marlene Locatelli Membro Técnico-

Administrativo 

Representação 

da

 Sociedad

e 

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. 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 

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 
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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 Quadro 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6 - Componentes CPA 2017/2 

Membro da 

CPA 

Nome Cargo na CPA Cargo 

Institucional/Ocupação 

Representação 

Discente 

Miqueias Machado Pereira Membro Discente (Curso de 

Farmácia) 
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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 

dos Técnicos 

Administrativos 

Salatiel José Gonçalves 

Blanco 

Presidente Bibliotecário 

 

 

 

 

Valquíria Souza de Lima Membo Técnico Administrativo 

Representação da 

Sociedade Civil 

Lelinho dos Santos Kapich Membro Sociedade Civil 

Flávo Alexandre Pereira Membro Sociedade Civil 

 

1.6 PLANEJAMENTO EXTRATÉGICO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

Conforme planejamento estratégico realizado em 2017, esse documento trata-se do 

Relatório Integral. Para realização das atividades a equipe da CPA solicitou uma reunião com 

todos os coordenadores dos cursos da Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do 

Vale do Juruena - IES para solicitar que os coordenadores liberassem os acadêmicos para uma 

reunião de conscientização e importância da CPA junto à sociedade acadêmica, especificamente 

os segmentos dos discentes e docentes. Assim então se procedeu com a reunião de 

conscientização junto aos discentes e docentes, onde a mesma foi realizada no espaço do 

auditório da IES, com a seguinte programação: 

Dia 04/09/2017 – 19h00 às 20h30 - Conscientização dos acadêmicos e professores dos 

cursos de Ciências Contábeis, Administração, Direito.  

 Dia 04/09/2017 – 21h0 às 22h30 - Conscientização dos acadêmicos e professores dos 

cursos de Teologia, Enfermagem, Comunicação Social e Fisioterapia. 

A reunião de conscientização da comunidade acadêmica foi muito importante para 

apresentar a composição da CPA e falar de sua importância e funções na instituição para 

melhoria da IES (Figura 1 e 2). 

Figura 1 – Abertura dos trabalhos pelo presidente do CPA, para conscientização e importância 

da CPA, junto aos discentes e docentes. 
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Fonte: CPA, 2017. 

 

 

Figura 2 – Fala do vice-presidente da CPA, para conscientização e importância da mesma 

junto aos discentes e docentes. 

 

Fonte: CPA, 2017. 

 

O evento contou com matéria jornalística no site da Faculdade e também da TV Record 

e as mesmas estão disponíveis no site da Faculdade (Figura 3 e 4). 
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Figura 3 - Matéria do evento da CPA para a comunidade acadêmica divulgada no site da IES 

 

Fonte: Disponível em: <www.ajes.edu.br> 2017. 

 

Figura 4 - Entrevista do presidente da CPA para a TV Record, falando da importância da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

 
Fonte: Disponível em: <www.ajes.edu.br> 2017. 
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1.6.1 PERÍODO DE AVALIAÇÃO 

 

Antes de todas as avaliações anuais a CPA realizava primeiramente um evento de 

conscientização dos segmentos discente e docentes para após realizar a aplicação dos 

questionários de avaliação da CPA. Nesse triênio não foi diferente (2015-2017).  

Para reforçar a sensibilização da importância da participação de todos na avaliação, 

em 2017, a comissão publicou uma faixa com os seguintes dizeres: “CPA-Comissão Própria 

de Avaliação. Aquilo o que você pensa-nos ajuda a crescer. A CPA representa você. Avaliação 

Institucional 11 a 18 de setembro. Queremos ouvir você. Queremos garantir a você uma 

Instituição cada vez melhor” (Figura 5). 

 

Figura 5 - Faixa reforçando a sensibilização da importância da participação de todos na 

avaliação da CPA 

 
Fonte: CPA, 2017. 

 

Nos dias destinados a realização da avaliação, todos os discentes eram conduzidos ao 

laboratório de informática da IES, parar garantir que todos participassem.  

 

1.6.2 COMPETÊNCIA DO RELATÓRIO 

 

Este Relatório Integral de Autoavaliação Institucional da Faculdade Noroeste do Mato 

Grosso – IES – Unidade Juína, refere-se ao triênio 2015-2017, onde sua elaboração se baseou 
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no roteiro proposto pela NOTA TÉCNICA INEP/DAES/CONAES nº 065 de 09 de outubro de 

2014.  

O relatório passou por alterações na estrutura do questionário, pois foi considerado pela 

sociedade acadêmico muito extensa e demasiadamente cansativo responde-las e dentro deste 

contexto foram decididas novas adaptações objetivando uma melhor aceitação e participação 

da sociedade acadêmica como um todo. 
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2 METODOLOGIA 

 

A CPA realizou as atividades avaliativas mantendo questionários com abordagens 

quantitativas já adotadas nos anos 2015 e 2016, para seguir uma padronização e permitir 

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 processo de Autoavaliação deve ser conduzido respeitando-se as peculiaridades e 

especificidades de cada instituição de ensino, com gerenciamento dos diferentes instrumentos, 

informações e disponibilidades, utilizando metodologia que respeite os princípios indicados na 

legislação (SINAES, 2004) e assim haja participação de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica e representação da comunidade externa.  

Os dados gerados globalizam e expressarem uma visão real da instituição e a 

gradualidade dos resultados são expressos num processo em que a incorporação das diferentes 

dimensões são apresentadas a partir de uma maior ou menor complexidade.  

O processo de Autoavaliação é autônomo e recebe todo apoio da instituição garantido 

a CPA transparência em todas as suas atividades, assegurando-se a publicidade e seriedade de 

todos os trabalhos realizados pela mesma. 

 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  

o Dimensão 8: Planejamento e Avaliação  

 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional  

o Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

o Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição  

 Eixo 3: Políticas Acadêmicas  

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

o Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

o Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes  

 Eixo 4: Políticas de Gestão 

o Dimensão 5: Políticas de Pessoal  

o Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição  

o Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira  

 Eixo 5: Infraestrutura Física  
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o Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

Para execução das ações de trabalho conforme estabelecido no Projeto de 

Autoavaliação Institucional, seguiu-se 4 importantes etapas:  

1ª Sensibilização da comunidade acadêmica: todos os atores da comunidade 

acadêmica e representantes das categorias previstas na Lei do SINAES são envolvidos no 

processo e receberam as devidas orientações sobre a importância da CPA e suas finalidades. 

 

2ª Pesquisa – nessa etapa foi realizada a elaboração dos instrumentos - para cada 

momento de avaliação utiliza-se um questionário que contempla as características 

desenvolvidas nas atividades realizadas, tendo como referência os padrões estabelecidos pela 

Instituição e os instrumentos de avaliação oficiais. Para cada elemento do universo da pesquisa 

existe um questionário de avaliação diferenciado. Para isso contou com um questionário que 

foi editado no LimeSurvey VERSÃO 2.50, que contou com perguntas de múltipla escolha 

também contou com uma questão descritiva para permitir a expressão qualitativa dos mesmos 

e assim a sociedade acadêmica pudesse complementar seus raciocínios e suas opiniões, críticas 

e sugestões. A aplicação dos questionários foram realizados em período de 8 (oito) dias para 

sociedade acadêmica contando com 2 (duas) opões para responder o questionário de avaliação 

da CPA, reservado para essa atividade realizando assim a coleta e tratamento dos dados.  

O recurso utilizado para fins de coleta de dados foi o, LimeSurvey1, software integrado 

ao ambiente Web Giz2, o qual permitiu criar o questionário, que poderia ser respondido até 

mesmo em dispositivos móveis (tabletes e celulares) mediante o login do aluno no sistema. A 

coleta de dados ocorreu durante o mês de setembro de 2017 e foi à terceira vez que o atual 

sistema foi utilizado. 

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 

                                                           
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. 
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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).  

A primeira opção foi disponibilizado no sistema Web Giz da Faculdade IES e no 

momento em que o discente, docente ou técnico administrativo acessava as áreas de 

acompanhamento de notas, presenças, faltas, acervo da biblioteca e na área de acesso a todas 

as informações a respeito do seu curso, aparecia o convite para responder a avaliação. Uma vez 

que a comunidade acadêmica aceitasse participar, deveria informar o e-mail e automaticamente 

recebia um código para poder responder de sua própria residência ou pelo smartphone no 

horário que quisesse. 

A segunda opção e por sinal a de maior adesão foi à forma utilizada pela CPA em 

conjunto com as coordenações de cursos e docentes em que a equipe da CPA foi a todas as salas 

de aulas convidando e acompanhando os discentes até aos laboratórios de informática, onde a 

equipe de técnicos de informática estava a postos para disponibilizar uma chave decodificada, 

chave esta que garantia a confidencialidade e autonomia para todos os respondentes.  

O questionário era auto aplicado e disponibilizado aos três segmentos de atores 

envolvidos na Autoavaliação institucional da sociedade acadêmica (Discentes, Docentes e 

Técnicos Administrativos). 

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. 

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). Assim como foram 

organizados os dados de 2015, 2016; 2017 possibilitando uma síntese dos resultados organizada 

sob a forma de quadros, nos quais estão relacionados os Eixos/Dimensões, os Pontos a Melhorar 

(Fragilidades).  

3ª Elaboração dos relatórios - com base nos dados coletados, são elaborados 

relatórios para permitir a disseminação do conhecimento sobre a Instituição, tanto interna 

quanto externamente. A análise atual mantém o modelo adotado em 2015, para garantir a 

integração das avaliações parciais nesse triênio, possibilitando assim uma leitura das tendências 

no período, assim como garantindo a transparência do processo de avaliação institucional.  
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Este conhecimento possibilita o contínuo processo de aperfeiçoamento acadêmico. A 

avalição da Faculdade Noroeste do Mato Grosso foi executada contemplando a sociedade 

acadêmica como um todo.     

4ª Divulgação do Relatório – para divulgação dos resultados são realizadas reuniões 

aos responsáveis pelas áreas que participam do processo, com o objetivo de promover 

discussões que resultem na melhoria contínua com a qual a Instituição está comprometida e 

assim foi realizada a devolutiva a comunidade acadêmica e a submissão do Relatório Integral 

ao portal eMEC. 

O objetivo da CPA é contribuir com a qualidade do ensino e fazendo com que a 

comunidade acadêmica tenha autonomia para contribuir na gestão administrativa dando sua 

opinião, sugestões e críticas. Além disso, possibilita as seguintes ações:  

 Articular e coordenar o processo interno de avaliação da Instituição de Ensino Superior 

(IES);  

 Permitir uma visão reconhecida e identificada dos projetos pedagógicos, científicos e 

sociais da instituição, identificando possíveis problemas, assim como fragilidades e 

potencialidades;  

 Conscientizar e fortalecer uma cultura de Autoavaliação dentro da IES; 

 Monitorar e nortear as ações de melhoria realizadas pela IES a partir dos relatórios 

produzidos ao final de cada processo de Autoavaliação;  

 Identificar as omissões e equívocos das práticas, a fim de evitá-los no futuro;  

 Sistematizar e disponibilizar informações oportunas e fidedignas da IES ao Inep/MEC. 

 Garantir a qualidade no ensino, consolidando o compromisso social e científico com a 

integração do ensino, pesquisa e extensão executados na IES; 

 

Além das avaliações internas realizadas em períodos específicos, cujos 

resultados encontram-se disponibilizados no site da instituição e encaminhado ao 

MEC, anualmente, a CPA apoiou processos de avaliação desenvolvidos por setores 

específicos e cursos da Instituição, bem como participa, continuamente, da avaliação 

da execução das metas, objetivos e ações constantes do PDI, que objetiva avaliar e 

acompanhar periodicamente a execução das ações institucionais de melhorias. E 

sempre divulga a comunidade acadêmica que encaminhem por escritos a qualquer 

período do ano suas reivindicações, sugestões, duvidas ou críticas. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

A principal missão da CPA é realizar ações que favoreça a qualidade do ensino, 

mostrando que a comunidade acadêmica tem muito a contribuir e ajude na aplicação pratica 

dos projetos pedagógicos de cursos, bem como auxiliem na avaliações dos cinco Eixo abortando 
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as 10 dimensão, de acordo com o Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) e a identidade 

da Instituição, de acordo com o art. 3º da Lei Nº 10.861, que institui o SINAES. 

 Os resultados apresentados representam as respostas dos três segmentos (discentes, 

docentes e funcionários), conforme descrito no Quadro 7, que demonstra o número de 

questionários emitidos, nulos e completos obtidos em cada segmento. 

 

Quadro 7 - Percentual de participação dos três segmentos na pesquisa pela CPA 

DESCRIÇÃO N. ABSOLUTO % N. PARTICIPANTES % 

DISCENTES 68 100 58 85 

TÉCNICOS ADM 34 100 29 85 

DOCENTES 24 100 18 75 

 

O processo de avaliação institucional tem se consolidado na instituição a cada ano, pois 

ela reflete positivamente no desenvolvimento do ensino e da instituição a participação tem sido 

crescente.   

Ainda assim é necessário cada vez mais a divulgação da importância da CPA, tanto aos 

docentes, quanto aos discentes e os funcionários a respeito do tipo de trabalho desenvolvido, 

bem como seus objetivos. 

A partir dos trabalho de conscientização da importância da CPA para a melhoria da 

instituição em vários segmentos, foi demonstrado que a maioria entendeu seu papel, pois pode 

ser visto na Tabela 1, a participação dos docentes que responderam e ataram com a máxima 

seriedade, dando caráter de veracidade a cada resposta emitida. 

 

 

 

Tabela 1 - Percentual de Participação dos Acadêmicos na pesquisa CPA 

 

Cursos 

N° de 

Acadêmicos 

Matriculados 

 

% 

N° de 

Acadêmicos 

Participantes 

 

% 

Educação física  38 100 30 78,94 

Farmácia  30 100 28 93,33 

Total 68 100 58 85,29 

FONTE: CPA, 2017. 
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A avaliação institucional é um instrumento de planejamento e de ações acadêmico-

administrativas de melhoria institucional. Além disso, é uma importante ferramenta que 

possibilita identificar erros e equívocos e a partir daí vencer os obstáculos, promovendo, dessa 

forma, o crescimento da instituição e da comunidade acadêmica envolvida. 

A avaliação para muitos tem um caráter punitivo, principalmente nas instituições 

educacionais, e isso leva ao temor de ser avaliado, de não gostar de ser avaliado.  

Segundo Gatti (2000, p. 94), “avaliações são processos que devem gerar estímulo, servir 

de alavanca, servir à mudança e à transformação e não serem utilizados para rebaixamento de 

autoestima, seletividade, punição, diminuição de valia”.  

A avaliação possibilita realizar um planejamento eficaz e dentro da realidade, 

contemplando ações efetivas que assegure o desenvolvimento e a melhoria da instituição de 

ensino superior. 

Os relatórios das Avaliações Externas, a visita in loco, os Indicadores de Qualidade do 

Ensino Superior – ENADE e dados do Censo de Educação Superior são importantes fontes para 

a CPA desenvolver as análises deste eixo.  

O Curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade AJES foi reconhecido pelo 

Ministério da Educação (MEC) e o resultado foi publicada no Diário Oficial da União conforme 

portaria Nº 575, de 9 de junho de 2017. 

 

Evolução institucional no Relato em relação a Planejamento e Avaliação 

  

O desempenho dos alunos de Educação Física foi excelente, levando o curso a uma 

avaliação 4. 
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As provas do ENADE confirmam o trabalho e o esforço da IES na busca da melhoria 

contínua de qualidade, no ensino, nos procedimentos pedagógicos, no acompanhamento 

psicopedagógico, na capacitação docente, que se refletem na melhoria do desempenho dos 

estudantes. 

No Índice Geral de Cursos (IGC), que avalia as instituições de ensino superior, a 

FACULDADE NOROESTE DO MATO GROSSO. Censo da Educação Superior O Censo da 

Educação Superior reúne dados das instituições de ensino, os quais servem de base para o 

cálculo de alguns indicadores de qualidade, que avaliam os cursos superiores. Entre esses 

indicadores têm-se o Conceito Preliminar de Curso - CPC e o Índice Geral de Curso – IGC. Os 

dados do censo podem também ser utilizados como componentes de Autoavaliação, ao permitir 

fazer uma análise temporal, mostrando a evolução da IES, no que se refere aos discentes e 

docentes. Este relatório traz alguns dados e os respectivos comentários da série histórica dos 

Censos de 2015, 2016 e 2017 (Quadro 8) de acordo com relatório divulgado pelo INEP3. 

 

Quadro 8 - Distribuição dos Docentes por Regime de Trabalho de 2013 a 2015 - AJES, 

Unidade Juína 

Comparativo Anual 2015 2016 2017 

Total de Funções de Docentes por 

Regime de Trabalho (1) 

Tempo Integral 11 11 16 

Tempo Parcial 4 6 5 

Horista 5 4 3 

Docentes em Exercício 20 21 24 

Fonte: Relatório da CPA 2017. 

                                                           
3 Disponível em: http://portal.inep.gov.br, acessado em: 28/03/2017. 
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De acordo com o Relatório da CPA, referente ao ano de 2015 e a série histórica do 

Censo 2016, no triênio 2013/2014 e 2015, o número de docentes da IES, apresentou tendência 

ao crescimento, passando de 20 docentes em 2015 e chegando a 24 em 2017. Percebe-se que a 

IES tem investido em docentes com tempo integral e estes representam a maioria de docentes 

em exercício.  

Esse indicador demonstra o interesse da IES em manter um grupo de professores, 

dedicando parte de sua carga horária para a pesquisa e os projetos de extensão, garantindo assim 

a indissociabilidade entre ensino/pesquisa/extensão.  

Seguindo as dimensões SINAES estruturadas em eixos, serão apresentados os objetivos 

e metas resultantes das avaliações periódicas conduzidas pela CPA bem como dos resultados 

das avaliações externas: 

 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação 

 

Objetivo: Garantir a continuidade do processo de Avaliação Institucional gerando 

subsídios para o planejamento e gestão institucionais que é desenvolvida de forma participativa, 

com base na estrutura organizacional constante em nosso Regimento Geral. O PPI e o PDI da 

Instituição estão em consonância com os preceitos de uma organização pautada na gestão 

democrática pelos órgãos colegiados. 

 

Metas:  

 Realizar avaliações para subsidiar o planejamento, possibilitando 

implementações na gestão de ações pedagógicas e administrativas, fortalecendo 

os padrões de qualidade do ensino, pesquisa e extensão e de suas articulações.  

 Solicitar condições necessárias para a continuidade da atuação da CPA.  

 Desenvolver ações estratégias e políticas de acompanhamento de informações e 

investigação quanto às causas de evasão.  

 Divulgar os resultados dos processos de avaliação institucional.  

 Criar metas da Autoavaliação Institucional. 
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EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Objetivo: Assegurar a efetivação das metas e ações propostas no PDI como fortalecimento da 

Missão Institucional. Compromisso da IES com os programas de inclusão social, ação 

afirmativa e inclusão digital a partir da realidade regional e da vocação da Instituição onde sua 

realidade voltadas ao fomento da formação do cidadão e de sua inclusão na sociedade, no 

mundo do trabalho e da educação. 

Metas:  

 Fortalecer a CPA, como instrumento de monitoramento crítico do PDI. 

 Aprimorar a relação da IES com o setor público e produtivo e o importante vínculo com 

o mercado de trabalho. 

 Envolver a comunidade universitária na formulação de programas e ações coerentes 

com as políticas institucionais.  

 Articular os objetivos do PDI e o PPI para fortalecimento da gestão e avaliação 

institucional, no que diz respeito às atividades de ensino, pesquisa, extensão. 

 Utilizar o PDI como referência para fortalecimento dos programas e projetos 

desenvolvidos pelas coordenações de cursos conforme demanda da comunidade 

acadêmica. 

 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da IES 

Objetivo: Garantir que as ações da instituição em ensino, pesquisa e extensão sejam pautadas 

por responsabilidade social em suas decorrências e resultados que contribuam com a inclusão 

social, o desenvolvimento regional, meio ambiente e a cultura.  

.  

Metas:  

 Atender às expectativas atuais e potenciais, de inclusão social, sustentabilidade e 

desenvolvimento da sociedade, por meio de ações pedagógicas que garantam a 

formação de profissionais qualificados, técnica e eticamente comprometidos com 

resultados sociais.  

 Socializar o conhecimento produzido pela faculdade, dentro de princípios éticos, legais 

e metodológicos adequados, estimulando ações extensivas de desenvolvimento social, 
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a curto e médio prazo, nas diversas áreas de conhecimento, assegurando que os seus 

resultados tragam benefícios à sociedade. 

 Intensificar o processo de formação da autocrítica e da transparência na gestão 

institucional perante a sociedade.  

 Realizar avaliação contínua para desenvolvimento efetivo de ações e determinação de 

espaços, que garantam a valorização da convivência da comunidade acadêmica. 

 

EIXO 3: Políticas Acadêmicas  

 

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

A - O Ensino  

Objetivo: Desenvolver ensino de graduação e pós-graduação, na modalidade presencial e/ou à 

distância, com vistas à melhoria da qualidade da formação profissional. 

A1 - Ensino de Graduação  

Metas:  

 Incluir e desenvolver ações de flexibilização curricular e interdisciplinaridade nos 

projetos pedagógicos dos cursos com alguns disciplinas EAD. 

 Manter a qualidade no oferecimento de cursos de graduação, tendo em vista os 

instrumentos nacionais de avaliação superior.  

 Fortalecer a aplicabilidade de ações voltada para a formação da cidadania de 

profissionais comprometidos com o humanismo, a inclusão e a responsabilidade 

social e ambientais conforme descrito nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação. 

 Fortalecer os programas institucionais de nivelamento e apoio aos discentes, pela 

oferta extraclasse de cursos, oficinas e monitorias, para ampliação de suas 

competências e habilidades.  

 Incluir de forma gradativa a utilização de ferramentas, técnicas e informações 

disponibilizadas pelas novas tecnologias com uso de metodologias ativas nos 

processos de ensino e aprendizagem.  

 Ampliar novos cursos de graduação, pós-graduação (lato sensu) e de extensão (curta 

e longa duração), presenciais e a distância, e remanejamento de vagas entre os cursos 

de graduação.  
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  Apoiar as relações interinstitucionais entre cursos de Graduação dentro e fora do país 

com a inclusão de regulamentação de mobilidade acadêmica, quando houver interesse 

por parte dos acadêmicos. 

 

A2 - Ensino de Pós-Graduação  

A Pós-Graduação da AJES é um programa de formação complementar e suplementar 

em nível Lato Sensu que alcança as áreas do conhecimento oferecidas pela IES na graduação. 

Nesse sentido, a IES estende por todo o Estado de Mato Grosso, levando um ensino de pós-

graduação que busca contemplar os interesses das comunidades locais em torno de suas 

necessidades mais imediatas, mas também suas expectativas a médio e longo prazos, uma vez 

que Mato Grosso é um Estado que, perfeitamente inserido no mundo globalizado, cresce acima 

da média num contexto socioeconômico cada vez mais amplo e diversificado, o que demanda 

profissionais melhor preparados para atender a uma educação que desponta entre as melhores 

do país, além do agronegócio cujo complexo é exemplo de produtividade e eficiência 

reconhecidas internacionalmente, e da indústria, ― a qual deverá garantir valor agregado às 

nossas commodities agrícolas e minerais. 

 

METAS:  

 Ampliar a produção do saber e o compromisso com a construção da cidadania e inclusão 

social.  

 Contratar docentes com qualificação máxima para os cursos de PG latu sensu.  

 Ampliar os cursos de PG latu sensu nas discussões e ações voltadas para a inserção social 

e profissional dos alunos. 

 Propiciar as condições necessárias para a oferta de cursos interligados às áreas em que 

já atua, ampliando o alcance e a interação com os outros programas da Instituição. 

 

A3 - Ensino a Distância  

METAS:  

 Solicitar novos cursos de graduação na modalidade à distância.  

 Ampliar a abrangência institucional em EAD.  

 Desenvolver modalidade à distância em atividades inerentes à graduação (disciplinas, 

nivelamento, dependência e semipresencialidade).  
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 Ampliar gradativamente o uso, pelos docentes e discentes, das tecnologias de 

informação e comunicação como apoio ao processo de ensino e aprendizagem.  

 Estabelecer e ampliar convênios e parcerias para fortalecer o ensino EAD.  

 Fortalecer o departamento Educação a Distância - EAD e a integração com as 

coordenações de cursos de graduação.  

 

B - A Pesquisa  

OBJETIVO: Desenvolver pesquisas para contribuir com o progresso da ciência e da tecnologia 

e solução de problemas da região e do país. 

METAS:  

 Estimular a criação de Grupos de Pesquisa nas graduações com temas de importância 

cientifica.  

 Incentivar e fortalecer o cadastramento de novos projetos de iniciação científica 

oriundos da graduação e da pós-graduação lato sensu.  

 Ampliar os convênios e parcerias com instituições de pesquisa nacionais e 

internacionais.  

 Melhor o suporte e logística geral para realização de pesquisa.  

 Valorizar os professores pesquisadores.  

 Garantir a ética e integridade da pesquisa institucional.  

 Fortalecer as Revistas dos cursos de graduações para publicações de pesquisas 

científicas local e regional. 

 Promover as pesquisas intercursos (graduação e pós-graduação). 

 Conscientizar os discentes de graduação sobre a importância da sua participação em 

projetos de iniciação científica.  

 Divulgar as pesquisas realizadas na instituição.  

 Estimular à maior aproximação da comunidade científica institucional com a demanda 

do setor produtivo, com vistas ao empreendedorismo e à capacidade competitiva.  

 Promover e intensificar a inserção da IES na comunidade científica em nível nacional e 

internacional.  

 Fortalecer a relação da Rede de Bibliotecas com a Coordenação de Iniciação Científica 

e áreas afins. 

 

C - A Extensão  
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OBJETIVO: Realizar a articulação entre o ensino e a pesquisa para que de forma indissociável 

possa ter uma relação transformadora entre a IES e sociedade, gerando ações produtivas e 

contribuía significativamente para o desenvolvimento da comunidade em que está inserida. 

METAS:  

 Incentivar o desenvolvimento de projetos e atividades de extensão por meio da 

proposição de Programas Interdisciplinares que contemplem várias áreas do 

conhecimento, abrangendo o ensino e a pesquisa com a mesma temática.  

 Contribuir para o desenvolvimento econômico, social e cultural priorizando 

especificidades regionais. 

 Ampliar a oferta e divulgação de cursos de extensão, aperfeiçoamento, palestras, 

oficinas e outros de curta duração para o fortalecimento da formação permanente.  

 Realizar a integração da extensão com o ensino e a pesquisa por meio da capacitação de 

docentes e discentes da IES, incentivando à produção científica e participação em 

programas de intercâmbio nacional e internacional.  

 Estimular a elaboração de trabalhos de conclusão dos cursos de graduação (TCCs) com 

ações pertinentes a atividades de extensão.  

 Fortalecer a Coordenação de Extensão - de natureza multi e interdisciplinar, vinculado 

à Direção de Ensino.  

 Ampliar ações de integração entre a Coordenação de Extensão e a Coordenação de 

Iniciação Cientifica da IES.  

 Divulgar os resultados dos projetos de extensão da IES tanto para comunidade interna 

quanto a sociedade juinense, em cumprimento a inserção social pela IES. 

 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

OBJETIVO: Assegurar e aprimorar a comunicação entre as ações desenvolvidas pela IES com 

a sociedade juinense. 

METAS:  

 Divulgar as atividades desenvolvidas pela IES que contribua com interesse da sociedade 

juinense. 

 Fortalecer o departamento de comunicação da IES e alguns dos serviços oferecidos para 

que supram as necessidades do mercado e da IES.  

 Aprimorar o relacionamento com o público interno e externo.  
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 Firmar convênios com entidades sociais e instituições Regionais, com a finalidade de 

promover intercâmbio de experiências nas áreas científicas, técnica, cultural e social.  

 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes  

OBJETIVO: Fortalecer o compromisso social e acadêmico da IES com a comunidade discente. 

Inclusive a IES, com base nos princípios do respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas 

com deficiência como parte da diversidade humana, da autonomia individual, da igualdade de 

direitos e condições para o acesso e permanência na escola, da liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; do pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, é sensível à necessidade de rompimento de todas as barreiras físicas, de 

comunicação e ideológicas hoje existentes na vida do deficiente e corrobora o estímulo à 

inserção deste ao convívio socioacadêmico e de trabalho. Esta IES compromete-se a dispor e 

manter aos seus alunos, quais sejam, com deficiência física, auditiva, visual, mental, com 

transtorno do espectro autista ou de deficiência múltipla, estrutura física e apoio pedagógico 

adequados para o seu melhor desenvolvimento dentro do âmbito de sua atuação acadêmica.  

 

METAS:  

 Consolidar as políticas de acesso, seleção e permanência dos estudantes. 

 Fortalecer os canais de participação dos estudantes em eventos científicos, culturais, 

técnicos e artísticos. 

  Propiciar aos estudantes opção pelo nome social nos processos de controle acadêmico.  

 Divulgar e motivar a participação dos estudantes no Programa de atendimento 

psicopedagógico da IES. 

 Incentivar a participação dos estudantes no Programa de Nivelamento. 

 Aprimorar os mecanismos do sistema de acompanhamento dos egressos.  

 Desenvolver as atividades de Educação Continuada que promova a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, integração que deverá perpassar as atividades de 

Educação Continuada aos egressos. 

 Fortalecer as ações artísticas, culturais e esportivas para ampliar a participação e a 

formação dos estudantes.  

 Ampliar e aperfeiçoar os mecanismos de promoção da acessibilidade aos estudantes 

com deficiência, com a atualização das condições internas e parcerias com instituições 

especializadas.  
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 Fortalecer a gestão institucional, de formação cultural ampliada de base humanística 

(além da formação específica), assegurando o respeito às diversidades e aos princípios 

educativos dos Direitos Humanos.  

 Garantir sempre a melhoria das condições de acesso ao acervo bibliográfico para todos 

os estudantes e, em especial, aos portadores de deficiências. 

 Promover a universalização do acesso à Internet via Wi-Fi na IES.  

 Incentivar a participação de estudantes nas instâncias de representação das comissões 

na IES.  

 Divulgar a política permanente de modernização das formas de atendimento ao aluno, 

incluindo os processos de registro discente, de orientação acadêmica e de comunicação, 

para que o corpo discente identifique, conheça e se aproprie desde o início de seu curso 

de todas as oportunidades que a IES oferece. 

 Divulgar o acompanhamento da trajetória de seus ex-alunos na participação de eventos 

científicos na IES, descontos nos cursos de pós-graduação (acadêmicos ou 

profissionais) e envolvimento dos profissionais com as atividades de extensão da 

Faculdade ou de outra instituição de ensino superior, ONGs dentre outras.  

 Nos projetos de curso, a questão da Educação em Direitos Humanos é tratada de modo 

bilateral, pois combina além da transversalidade a inclusão de disciplinas obrigatórias, 

a saber, “Ética Profissional”, “Relações Étnico-Raciais” e “Responsabilidade 

Socioambiental”. 

 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO  

 

Dimensões 5 e 6: Política de Pessoal e Organização e Gestão da Instituição  

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento institucional por meio da atualização das políticas 

e estratégias de Gestão da IES.  

METAS:  

 Divulgar a aplicabilidade do Estatuto, do Regimento Geral e dos Planos de Carreira.  

 Incentivar e apoiar Políticas de Capacitação Profissional.  

 Assegurar uma sistemática de avaliação institucional, interna e externa, que contemple 

dimensões qualitativa e quantitativa, vital para o acompanhamento e o aperfeiçoamento 

do novo modelo de gestão.  
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 Incentivar a participação da sociedade na gestão, com base na estrutura organizacional 

constante em nosso Regimento Geral, garantindo um gestão participativa e nos órgãos 

colegiados. 

 Manter a infraestrutura moderna e com acessibilidade tanto para atender a comunidade 

acadêmica e como a sociedade juinense e assim fortalecer as relações internas e 

externas.  

 Padronização de Procedimentos Administrativos e Acadêmicos.  

 Fortalecer o departamento de marketing institucional.  

 Desenvolver mecanismos para acompanhamento contínuo da execução do PDI.  

 Fortalecer a integração entre a Direção de ensino e as coordenações de ensino, pesquisa 

e extensão contribuindo com as ações de horas de atividades complementares 

(pesquisa/extensão) para os acadêmicos dos cursos de graduação. 

 Ampliação dos recursos e suporte em geral para a Pós-graduação latu sensu/pesquisa.  

 Fortalecimento do Setor de Atendimento ao Aluno. 

 

 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira  

 

Embora a criação e desenvolvimento do PLS ‒ Plano de Logística Sustentável seja 

aplicado apenas aos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional e 

empresas estatais dependentes, conforme determina o Art. 1º da Instrução Normativa nº 10 de 

12/11/2012, a IES entende que é necessária a definição de políticas institucionais que 

regulamentem essa diretriz. Assim, foi planejado o desenvolvimento de um documento base, 

denominado "PDS ‒ Programa de Desenvolvimento Sustentável" da Instituição. 

Os resultados das últimas avaliações institucionais internas e os das avaliações externas 

(avaliação dos cursos de Graduação ENADE/CPC) afirmam que os propósitos de qualidade no 

ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão, integrados de forma sistêmica, têm demonstrado 

significativa melhoria institucional e alcance de sua Missão declarada.  

No orçamento plurianual da IES, são previstos recursos alocados ao ensino, à pesquisa, 

à extensão e à gestão, seguindo um critério interno de distribuição, que leva em consideração a 

performance e o desempenho das coordenações de cursos, a partir de seus projetos.  
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Os recursos são captados em conformidade com o surgimento de parcerias, 

implementação de programas, enfim, com o crescimento da IES as fontes de recursos serão 

mais diversificadas, além, é claro das receitas próprias, tais como mensalidades. 

A revisão de aplicação dos recursos financeiros acompanha o processo de 

desenvolvimento institucional, no atendimento às necessidades para o cumprimento dos 

objetivos, metas e ações previstas no PDI. 

O principal reflexo da sustentabilidade financeira são os resultados obtidos com a 

Autoavaliação institucional realizada pela CPA e suas contribuições na efetivação dos projetos 

pedagógicos dos cursos e sua importância na contribuição da cultura interna, pois a CPA é um 

importante instrumento de gestão, que deixou de ser somente um relatório obrigatório a ser 

entregue ao MEC todos os anos, pois desde a sua fundação em 2012 a Direção Geral sempre 

deu total autonomia para a CPA e sempre acata todas as reinvindicações da mesma, tanto é que 

durante esses quase 13 anos houve significativas mudanças no patamar de qualidade tanto da 

estrutura física quanto pedagógica colocando a Faculdade IES, como a Melhor Instituição de 

Ensino Superior de Mato Grosso.  

 

 

EIXO 5: INFRAESTRUTURA  

 

Dimensão 7: Infraestrutura Física  

 

OBJETIVO: Atualizar, de forma contínua, os espaços físicos/equipamentos/acervos, 

utilizados pela comunidade acadêmica da instituição para atender ao ensino, pesquisa e 

extensão desenvolvidos na IES, conforme critérios de qualidade definidos pelo Ministério da 

Educação (MEC) para cada área.  

 

A - Biblioteca  

 

METAS:  

 Ampliar o acervo virtual e impresso da Rede de Bibliotecas.  

 Melhor a estrutura física e de TI da Rede de Bibliotecas. 

 Melhor continuamente a Acessibilidade. 
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 Adequar da equipe de profissionais da Rede de Bibliotecas.  

 Ampliar da participação da representação da Rede de Bibliotecas nos colegiados da 

instituição.  

 Melhoria dos meios de comunicação com clientes da Rede de Bibliotecas. 

 Continuar atendendo os usuários com eficiência e imparcialidade, proporcionando 

serviços de informação. 

 Organizar e planejar serviços de informação de acordo com as necessidades do usuário 

e da instituição. 

 Orientar o usuário no uso dos serviços da Biblioteca mediante auxílio no manuseio do 

material bibliográfico e equipamentos disponíveis. 

 

 

B - Infraestrutura do departamento de Tecnologia da Informação (TI) 

METAS:  

 Estabelecimento de um plano de otimização de infraestrutura de TI.  

 Estabelecimento/implantação de um plano de capacitação do corpo técnico-

administrativo.  

 Utilização de boas práticas de governança de TI.  

 Ampliação gradativa do uso, pelos docentes e discentes, de técnicas e informações 

disponibilizadas pelas novas tecnologias, nos cursos de graduação e pós-graduação, 

como ferramentas de ensino/aprendizagem.  

 Ampliação da informatização dos serviços prestados nos diferentes setores e unidades 

da instituição.  

 

C - Infraestrutura Física  

METAS:  

 Realizar atualização contínua de todos os dados cadastrais de infraestrutura física da 

IES.  

 Suprir as necessidades relacionadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão, para o 

desenvolvimento didático-pedagógico das atividades, disponibilizando uma 

infraestrutura física adequada para tal.  

 Desenvolver um plano de Comunicação entre todos os campus da IES.  
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 Manter o plano de construções e adequações da infraestrutura física para atendimento 

das demandas acadêmicas incluindo os portadores de deficiência. 

 Programar o processo de modernização da infraestrutura organizacional, com vistas à 

melhoria da qualidade de vida e do trabalho na IES. 

 

 

 

D - Laboratórios  

 

METAS:  

Melhoria do suporte geral dos laboratórios para realização de pesquisas e de atividades 

didáticas. A quantidade mínima e máxima de alunos em cada disciplina laboratorial que é 

estabelecida a compra de equipamentos e melhoria na infraestrutura. 

 

 Definir a necessidade de infraestrutura do laboratório levando em conta os critérios de 

qualidade conforme determinação do Ministério da Educação (MEC) para cada área.  

 Garantir a quantidade de alunos necessárias para bom andamento das aulas em cada 

disciplina laboratorial. 

 Adquirir equipamentos e melhoria na infraestrutura dos laboratórios sempre que 

necessário. 

 

 

 

 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

Durante o ano de 2017, com foco na evolução acadêmica da IES, foi analisados o 

alcance dos objetivos propostos no PDI, ações e metas a eles relacionados, originados dos 

processos das avaliações.  

Para a análise, foram definidos pela CPA alguns critérios a serem adotados junto aos 

membros da CPA, a seguir descritos: 
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 Considerar as avaliações institucionais (internas e externas) já realizadas nos 

últimos três anos como parte do diagnóstico da evolução institucional;  

 Alinhar e integrar os movimentos atuais e futuros da IES tornando o PDI um 

instrumento efetivo e de referência para a gestão institucional;  

 Considerar o diagnóstico da evolução institucional do PDI 2016-2020 como 

subsídio na construção das novas metas e ações de desenvolvimento;  

 Alinhar as novas ações com as políticas estabelecidas no PDI; 

 Assegurar na proposta de novas ações que elas sejam exequíveis e elaboradas de 

forma participativa.  

 

Os avanços e os desafios a serem enfrentados conforme apresentação do diagnóstico da 

IES, desenvolvido no período de abril a agosto de 2017 pela CPA com o objetivo de 

compreensão da situação atual da IES para, em consonância com esse quadro, identificar as 

necessidades (problemas ou oportunidades) a serem implementadas e até mesmo novas 

políticas, metas e ações a serem implantadas. 

A análise dos dados e das informações nesta seção esta pautado no diagnóstico a respeito 

da IES, ressaltando os avanços e os desafios a serem enfrentados destacou-se o que foi indicação 

e quanto foi alcançado em relação ao que foi estabelecido no Plano de desenvolvimento 

Institucional (PDI), considerando o perfil e a identidade da IES (Quadro 9, 10 e 11). 
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Quadro 9 - ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 2015 – AÇÕES REALIZADAS EM 2015 E AÇÕES PROPOSTAS 

EIXOS/DIME

NSÕES 

SINAES 

PONTOS A 

MELHORAR 

(FRAGILIDADES) 

AÇÕES REALIZADAS EM 2015 AÇÕES PROPOSTAS PARA 2016 

Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 

A Missão 

e PDI 

(Dimensão 

1) 

Os docentes mostraram 

que conhecem a Missão, o 

PPC   e  o  PDI  da 

Instituição, bem como os 

Técnicos-Administrativos. 

Pelas suas respostas, o seu

  conhecimento em 

relação a esses quesitos 

fica entre bom e muito 

bom.    Os  discentes 

também demonstraram um 

bom conhecimento  sobre a 

questão. 

Foram realizadas reuniões com os Coordenadores 

e Professores para discutir os documentos da 

Instituição e de Cursos. Além do PPC e PDI 

foram estudadas as Diretrizes Curriculares de 

cada curso a Legislação e os fatores que são 

avaliados nos Indicadores de Qualidade. 

Disponibilizar na Biblioteca os 

documentos referentes à Instituição e aos 

Cursos. Dar destaque a estas publicações, 

para que todos despertem o interesse em 

tomar conhecimento de seus conteúdos. 

 

Divulgar a Missão por meio de banner 

físico (fixado nas dependências da IES) e 

banner do tipo slide (publicado no site); 

Eixo 3 -  Políticas Acadêmicas 

Políticas para o 

Ensino, a Pesquisa 

e a Extensão 

Aproximadamente 13.4% 

dos estudantes 

classificaram  como 
“regular”   a   estrutura   de 

A AJES já apresentou em 2015 mudanças na 

oferta de eventos, criou a Supergincana Artística 

Cultural da AJES. 
A integração entre o corpo docente, discente e 

Divulgar mais intensamente os 

Laboratórios de Práticas (Licenciaturas) e 

a CEAP - Clinica 
Escola          de          Atendimento 

(Dimensão 2) oferta das disciplinas 

teóricas/práticas, que 

atendam às necessidades 

profissionais requisitadas 

pelo mercado. 

A opinião dos docentes 

registrou que em sua 

maioria, consideram como 

bom e muito bom esta 

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. Foram momentos 

Psicológico (Curso de Psicologia). 

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 

http://www.ajes.edu.br/


45 
 

Av. Gabriel Müller, s/nº ‒ Módulo I, Juína, Mato Grosso ‒ 78320-000 

Fone 66-3566-1875 ‒ www.ajes.edu.br 

 

FACULDADE NOROESTE DO MATO 

GROSSO 

estrutura. 

 

 

Quando   se   perguntou 

sobre  as   

 Atividades 

Complementares, Iniciação

     Científica  e 

Projetos   de   Extensão, 

22,5% dos  estudantes 

avaliaram   como regular, 

enquanto      5.0%  dos 

docentes registraram nota 

ruim ou péssimo. 

 

A divulgação dos editais de 

pesquisa e extensão 

também foi bem avaliada 

tendo sido registrado pelos 

estudantes o percentual 

total de 3,7% de ruim e 

péssimo. 

 

7,3% dos estudantes não se 

consideram preparados 

para   atuar   nos  Estágios 
Supervisionados,      tendo 
considerado a sua 
preparação como ruim ou 
péssima. 

que promoveram a integração também entre 

famílias  e comunidade externa, oportunizando o 

favorecimento das relações interpessoais. Os 

participantes tiveram a oportunidade de exercitar 

a solidariedade, humildade, espírito participativo, 

além de desenvolver aspectos culturais, 

ecológicos, lúdicos, sociais e comunitários, tudo 

isso com espírito de liderança e muita motivação. 

Além de tudo isso, a gincana gerou fotos, vídeos 

(disponível em 

http://www.ajes.edu.br/noticias_ver.php?id=179) 

e um livro, com ISSN, com a publicação de toda 

a produção científica dos participantes (artigos e 

redações). 

turma apresentará um projeto de extensão 

por semestre. 

 

Promover a 2ª edição da Supergincana 

Artística e Cultural da AJES. 

 

Reestruturar a tabela de pontuação de 

horas para as Atividades Complementares. 

 

Divulgar no site e painéis dos cursos, no 

início do semestre, o calendário de 

eventos, com os respectivos editais de 

submissão de artigos. 

 

Projeto Desafio AJES 

Criar o projeto “Desafio AJES”. Este 

projeto seria intercurso e interdisciplinar. 

O projeto seria desenvolvido em forma de 

simulações  de  vivências práticas 
das organizações, as quais  seriam   
apresentadas   de acordo com o Curso. 

Comunicação com 

a Sociedade 

(Dimensão 4) 

A avaliação dos meios de 

comunicação-quadro de 

avisos, mensagens em 

Whatsapp, Site, Facebook, 

telefonemas foram bem 

avaliados pelos atores que 

A AJES contratou em 2015 um profissional 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. 

Reestruturar o site da AJES, tornando-o 
mais atraente e funcional; disponibilizando 
as informações que os estudantes, 
colaboradores e sociedade querem saber, 
de maneira fácil e rápida. Designar ao 
profissional de TI contratado a 
responsabilidade de manter o site 

http://www.ajes.edu.br/
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participaram da pesquisa. Já 

os meios utilizados para 

divulgar as atividades da 

AJES na comunidade 

externa – televisão, rádio, 

Panfletos e Outdoor – 

foram bem avaliados pelos 

participantes. Pela 

avaliação o atendimento 

telefônico da Instituição 

precisa ser melhorado. 

Embora, o atendimento do 

corpo técnico- 

administrativo tenha 

recebido uma boa avalição 

pela maioria dos 

pesquisados, alguns deles 

ainda não estão satisfeitos 

com tal atendimento. 

atualizado. Criar no WEBAJES, 
repositórios de comunicados importantes. 
Um para os colaboradores (Pedagógico e 
Administrativo) e outro para os estudantes. 
Intensificar o programa de capacitação 
para o corpo técnico- administrativo. 

Política de 

Atendimento aos 

Discentes 

(Dimensão 9) 

a política de 
acompanhamento dos 

egressos precisa ser 

melhorada. O atendimento 

da Secretaria Acadêmica 

foi avaliado como ruim ou 

péssimo por 11,5% dos 

discentes, enquanto 

17,6% dos docentes 

consideraram como ruim.  

O atendimento na 

Biblioteca foi considerado 

por 15,3% dos discentes 

com notas entre regular e 

péssimo. 

Programa de Nivelamento 
Continuidade e Aperfeiçoamento do Programa de 
Nivelamento da IES. O nivelamento aconteceu 
para as disciplinas de Português, Matemática, 
incluindo em 2015 a disciplina de Biologia e 
Química. 
   

Portal de Egressos da AJES 
Criar o portal de egressos da 
AJES, com o objetivo de manter o 
relacionamento com os mesmos, tendo 
informações atualizadas de seu cadastro e 
atuação educacional e profissional. 
Atendimento na Secretaria Acadêmica e 
Biblioteca Mudar o layout do espaço onde 
estão os setores administrativos. 
Identificar por meio de placas 
sinalizadoras os setores e os serviços 
prestados por cada um deles. Criar a 
obrigatoriedade do uso de crachá, assim as 
pessoas serão identificadas por setor. 
Continuar com a capacitação do Corpo 
Técnico-Administrativo, dando ênfase à 
qualidade do atendimento. 

Eixo 4 – Políticas de Gestão 
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Políticas de 

Pessoal 

(Dimensão 5) 

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

 
 Capacitação Corpo Docente   

Com a intenção de implementar as tecnologias de 

informação e de comunicação nas práticas 

pedagógicas a IES ofereceu um treinamento sobre 

a utilização da Plataforma Moodle. Os Encontros 

aconteceram nos dias: 29 de setembro, 1º e 9 de 

outubro. Capacitação Equipe Técnica-

Administrativa No dia 10 de outubro realizou-se 

nas dependências da AJES o “Encontro de 

Capacitação da Equipe Técnica-Administrativa”. 

O propósito principal da capacitação foi qualificar 

os colaboradores e promover a integração entre os 

diversos setores. Pois, sabe-se que a qualidade do 

atendimento na Secretaria, no Setor Financeiro e 

Biblioteca reflete diretamente na satisfação dos 

estudantes. A busca pela excelência no 

atendimento ao aluno é a meta que só se efetivará 

com a profissionalização da equipe. A gestão da 

informação também foi foco da capacitação. Os 

Capacitação Docente  

Presencial Com o objetivo de promover a 

formação continua do corpo docente, foram 

programados alguns encontros presenciais, 

que irão abordar os seguintes temas: • 

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 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 é objetivos; • As 

4 Linhas que separam o professor de uma 
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colaboradores foram levados a entender que o 

sistema de informação gerencial (WEBGIZ) 

permite ter informações dos alunos de forma 

organizada e rápida. Mas, o sistema precisa ser 

alimentado corretamente, de forma a gerar 

informações confiáveis. Foi evidenciado que um 

bom banco de dados vai permitir o acesso às 

informações em qualquer lugar, basta estar 

conectado à internet. 

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. 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 terá 

continuidade em 2016. 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 das Diretorias da 

AJES foi avaliado, em 

média, como bom e muito 

bom, tanto por estudantes, 

docentes e técnicos- 

administrativo como sendo 

regular. 

O desempenho das 

Coordenações de Curso foi 

avaliado por bom, pela 

maioria dos entrevistados. 

O clima organizacional da 

IES foi avaliado pelos 

docentes e técnicos- 

administrativos como um 

ponto que pode ser 

melhorado. 

Entre os   docentes e 

técnicos-administrativos, 

avaliaram  como  regular 

por  aproximadamente 

14%o seu conhecimento 

sobre   a  estrutura 
organizacional da 
Instituição. 

Capacitação de Gestores: 
Nos dias 4, 5 e 6 novembro de 2015, a AJES 

enviou representante ao V Encontro Nacional do 

Censo da Educação Superior, promovido pelo 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. A participante ao 

retornar à Instituição foi agente multiplicador do 

conhecimento para as equipes Pedagógica e 

Técnico-Administrativa. 

As reuniões para o compartilhamento das 

informações adquiridas no Encontro aconteceram 

nos dias 25 e 26 de novembro e contemplaram os 

seguintes tópicos: 

 Formação de Professores para atuarem na 

Educação Básica; 

 Apresentação de Pesquisa desenvolvida pelo 

INEP; 

 Indicadores de Trajetória dos Estudantes da 

Educação Superior; 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Formação Inicial e Continuada dos 

Professores do Magistério da Educação 

Básica; 

 Integração Censo e ENADE. 

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. 

Sustentabilidade 

Financeira 

(Dimensão 10) 

 A IES está  construindo mais  um  pavilhão, que 
está em fase de acabamento. Além, disso foram  

construídas  e  entregues  em  2015:  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. 

Evento para Entrega Solene de Novas 

Dependência Prediais 

Promover eventos

 para 

solenidade de entrega das obras 

concluídas. 
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Eixo 5 – Infraestrutura Física 

Infraestrutura 

Física (Dimensão 

7) 

O acervo da Biblioteca foi 

avaliado por 10% dos 

discentes como regular. 

 

 

Parte dos discentes 

registraram a melhoria na 

iluminação das salas de 

aula e a qualidade dos 

aparelhos audiovisuais. 

O serviço prestado pela 

Cantina, em termos de 

qualidade e de variedade de 

lanches, também recebeu 

conceito regular por 29.7% 

dos discentes e 12,5% dos 

docentes. 

WEBGIZ Biblioteca 

Está instalado e funcionando, desde 2013 o 

sistema operacional integrado da IES, 

denominado Webgiz. O sistema traz 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 e entregues em 2015, 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. 

Divulgação do Acervo para os Discentes 

 Criar um tutorial de como acessar o 

acervo da Biblioteca pelo

 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 

Fazer 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.  

A manutenção também 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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Quadro 10 - 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 

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: 

http://www.ajes.edu.br/


52 
 

Av. Gabriel Müller, s/nº ‒ Módulo I, Juína, Mato Grosso ‒ 78320-000 

Fone 66-3566-1875 ‒ www.ajes.edu.br 

 

FACULDADE NOROESTE DO MATO 

GROSSO 

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, 
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  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,

 cuj

o 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 
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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: 

 Iluminação e ventilação 

nas salas, foram aspectos

 cujo investimento ainda 

não atingiu plenamente os 

objetivos. 

 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. 

 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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  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. 

 Os espaços destinados à 

prática desportiva 

também merece a atenção e 

investimento. 

 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. 

 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. 

 O estacionamento 

também é um ponto a ser 

debatido, pois foi o aspecto 

mais negativo observado na 

atual avaliação. 

 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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Quadro 11 - Análise dos dados da Pesquisa da CPA 2017 – Ações realizadas em 2017 e Ações previstas para 2018 

DIMENSÕES PONTOS FRACOS AÇÕES PREVISTAS TEMPO PREVISTO RESULTADOS OBTIDOS 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

2 – Políticas para o 

Ensino, a Pesquisa 

e a Extensão. 

A dimensão 2 Políticas para o 

Ensino, a Pesquisa e a extensão 

foi um item que houve algumas 

reclamações e até mesmo 

insatisfação no tocante a 

metodologia aplicada pelos 

professores. foi verificado 

ainda certo grau de insatisfação 

onde algumas expectativas 

ainda não foram atendidas, 

onde o aprendizado foi 

apontado ainda insuficiente. 

Alguns alunos ainda não 

entenderam a relação dos 

conteúdos e visitas técnicas. 

Houve ainda reclamação do 

pouco tempo disponibilizado 

pelos professores quanto aos 

estudos e atividades propostas. 

A necessidade de verificar o 

porquê alguns alunos 

reclamaram não estarem 

participando de pesquisas. Foi 

observado também o baixo 

conhecimento dos acadêmicos 

quanto ao PPC do curso. 

Rever a metodologia 

aplicada, até mesmo talvez 

buscar uma diversificação 

da mesma, verificar os 

motivos que alguns dos 

acadêmicos demonstram 

insatisfação no que se refere 

à expectativa que ainda não 

foram atendidas. 

Correlacionar junto aos 

alunos a respeito dos 

conteúdos e visitas técnicas. 

Aumentar o tempo 

disponibilizado ou diminuir 

a carga de atividades 

propostas. Fazer algumas 

aulas de esclarecimento 

junto aos acadêmicos a 

respeito do PPC do curso.  

O tempo previsto para 

execução das ações 

previstas será de 6 meses, 

ou seja, o primeiro 

semestre de 2018/1. 
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4 – Comunicação 

com a sociedade. 

O resultado obtido demonstra 

que os participantes da 

avaliação consideram o site da 

faculdade um pouco difícil de 

encontrar as informações 

quando necessário. 

Fazer uma reestruturação do 

site da faculdade, se 

possível utilizando na sua 

construção um vocabulário 

controlado.  

O tempo previsto para 

execução das ações 

previstas será de 6 meses, 

ou seja, o primeiro 

semestre de 2018/1. 

 

9 – Políticas de 

atendimento aos 

discentes. 

Os respondentes da avaliação 

aplicada responderam que o 

departamento de ouvidoria e 

atendimento psicopedagógico 

não é conhecido/divulgado 

como deveria. 

Fazer uma apresentação 

melhor aos acadêmicos da 

existência e objetivos do 

departamento de ouvidoria e 

atendimento 

psicopedagógico prestado 

pela clinica do curso de 

psicologia da IES. 

O tempo previsto para 

execução das ações 

previstas será de 6 meses, 

ou seja, o primeiro 

semestre de 2018/1. 

 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

5 – Políticas de 

Pessoal 

Os acadêmicos demonstraram 

insatisfação no que se refere às 

informações buscadas junto à 

secretária a IES, na maioria das 

vezes não batem com a 

realidade. 

Fazer reuniões ou mesmo 

treinamento com o quadro 

de funcionários da secretaria 

e esclarecer a importância 

de se transmitir a 

informação correta aos 

clientes/acadêmicos da IES. 

O tempo previsto para 

execução das ações 

previstas será de 6 meses, 

ou seja, o primeiro 

semestre de 2018/1. 

 

6 – Organização e 

Gestão da 

Instituição 

Os resultados demonstram a 

reclamação quanto à limpeza 

geral da IES e falta de lixeiras 

nos corredores da IES, ainda a 

falta de sabão e papel higiênico 

nos banheiros. Os laboratórios 

estão deixando a desejar no 

tocante à limpeza. 

A IES será comunicada a 

respeito da demanda dos 

alunos a respeito da falta 

lixeiras nos corredores da 

faculdade, papel e sabão nos 

banheiros, limpeza efetiva 

nos banheiros e ainda a 

insatisfação de uma melhor 

limpeza geral da IES. 

O tempo previsto para 

execução das ações 

previstas será de 6 meses, 

ou seja, o primeiro 

semestre de 2018/1. 

 

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 
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7 – Infraestrutura 1-Quanto ao funcionamento 

das instalações salas, 

iluminação, climatização 

28,69% dos acadêmicos 

responderam ser insuficiente. 

2-O percentual de 25,28% dos 

acadêmicos aponta que o 

serviço da cantina não satisfaz 

as expectativas e deveriam 

melhorar inclusive em 

diversificar os lanches. 

3-Quanto à acessibilidade dos 

alunos com algum tipo de 

deficiência 30,96% apontam 

que é preciso melhorar este 

quesito. 

4- Para 24,80% dos acadêmicos 

os materiais da biblioteca são 

insuficientes. 

5-Para 23,66% dos discentes os 

laboratórios ainda são 

insuficientes. 

 

 

 Quanto às instalações já 

foi enviado a Direção Geral 

a necessidade de 

manutenção nos itens 

instalações, iluminação, 

climatização. 

 A administração da 

cantina será comunicada 

ainda este ano 2017, para 

devidas providências. 

 Quanto às falhas de a 

cessibilidade já foi 

comunicado a Direção Geral 

e foram adquirido os itens 

para instalação no sentido de 

facilitar e auxiliar na 

mobilidade. 

 Foi comunicado a 

gerência da biblioteca a 

reclamação por falta de 

títulos. 

 Já foi comunicado a 

Direção Geral o 

apontamento de 

insuficiência de 

laboratórios. 

 Os reparos nas 

instalações, iluminação e 

climatização já estão em 

fase de execução em 2017, 

bem como as paredes 

onde apresentavam mofo 

devido algumas 

infiltrações. 

 O tempo previsto para 

adequação da cantina será 

de 6 meses. 

 Será instalado ainda 

este ano de 2017 os 

instrumentos para 

acessibilidade para alguns 

alunos com algum tipo de 

deficiência. 

  Foi detectado que as 

reclamações apontadas 

pelos alunos a respeito da 

falta de títulos na 

biblioteca são pelo fato 

dos professores passarem 

atividades em cima de 

bibliografias 

complementares enquanto 

o correto é utilizar a 

bibliografia básica. 

 Já foi finalizado o 

novo pavilhão de salas e 

laboratórios para sanar a 
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demanda de insuficiência 

de laboratórios. 
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5 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

Os dados e as informações apresentados no desenvolvimento foram analisados pelos 

atores da instituição, culminando no planejamento e execução dos novos objetivos e metas. 

Considerando que este é o Relatório na versão integral, as informações e ações 

desenvolvidas no ano anterior de 2017, bem como os conteúdos relativos aos dois relatórios 

parciais anteriores (2015 e 2016), representam subsídios para os avanços institucionais 

evidenciados na instituição, com relação ao quanto foi alcançado considerando o estabelecido 

no PDI (item 3, deste relatório).  

A gestão e o acompanhamento da efetivação das ações de melhorias propostas no PDI 

são realizados anualmente pela CPA utilizando analises estatísticas. 

O ambiente colaborativo contempla todos os eixos/dimensões que são alimentados pelos 

membros da CPA após reuniões com representantes de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica.  

Nessas reuniões são analisados os resultados dos processos de Autoavaliação 

institucional, bem como os de avaliação externa.  

Observa-se o trabalho institucional anual de acompanhamento do quanto está sendo 

alcançado em relação ao proposto no PDI 2010-2015 e que foi prorrogado até 2020 - ações 

pendentes, em andamento, processo contínuo, finalizado/alcançado, e ações adicionais não 

previstas.  

Obteve-se, assim, um diagnóstico contínuo da IES que ressaltou os avanços 

institucionais efetivados subsidiários dos desafios desenvolvimentistas a enfrentar, 

incorporados no PDI 2016/2020. 

 

 A partir da análise dos dados e das informações verificaram-se as ações realizadas e 

sugestões da CPA visando à melhoria das atividades acadêmicas e de gestão da instituição: 

1. Implantar Programa de meritocracia para todos os colaboradores da IES, pois esse programa 

possibilita contribuir na implantação de projetos e planos operacionais/estratégicos, por meio 

da sincronia entre programas de recompensa e o atingimento de metas e/ou índices de 

desempenho assim haverá melhoria na produtividade, com ganhos tanto para a IES como para 

a equipe de colaboradores. 

2. Oferecer um programa estruturado de formação em metodologias ativas de aprendizagem aos 

docentes, com momentos presenciais e a distância;  
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3. Incentivar a participação do corpo docente na CPA.  

4. Divulgar amplamente aos docentes o período de chamada para a publicação de artigos e 

comunicação cientifica para a Revista da IES;  

5. Fazer ampla divulgação dos resultados da CPA 2017;  

6. Criar mecanismos de acompanhamento do registro das atas dos Órgãos Colegiados da IES;  

7. Fortalecer o programa de formação continuada para os coordenadores de curso e docentes, 

com temas pertinentes tanto aos aspectos pedagógicos como administrativos da IES;  

8. Incentivar a participação de professores, técnicos, estudantes e sociedade civil organizada nas 

reuniões dos Órgãos Colegiados;  

9. Articular convênios de estágios remunerados com empresas da microrregião do Vale do Juruena;  

10. Melhorar a infraestrutura da oferta das disciplinas mediadas pelo Lead 20% (acesso, 

ambiente virtual, tutores, suporte e atendimento); 

12. Melhorar atendimento e qualidade da Cantina da IES;  

13. Atuar na melhoria contínua do atendimento da reprografia (xerox).   

14. A CPA recomenda que a IES reflita sobre pontos críticos levantados neste relatório, e que 

para todos os indicadores que ficaram com satisfação abaixo de 70% seja apresentado, pelo 

setor, equipe ou responsável, um plano de melhoria;  

15. A CPA deverá aumentar o índice de participação dos estudantes no preenchimento do 

formulário de pesquisa, para isso discutir internamente com a Comissão e comunidade 

acadêmica quais as melhores estratégias para o engajamento de todos os estudantes neste 

importante processo avaliativo. 

Os Relatórios de Autoavaliação Institucional da IES podem ser consultados em: 

www.ajes.edu.br. 
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6 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Para realização das atividades da CPA em 2017, foram realizado a reunião de planejamento das 

ações  após a eleição da nova diretoria em julho 2017 (Quadro 10). 

 

Quadro 12 - Cronograma com as descrições das atividades da CPA 

ATIVIDADES  DATAS  

Reunião de planejamento das atividades  09/08/2017 

Reunião com a comissão para definição das ações e 

programações realizadas  

23/08/2017 

Realização da sensibilização aos discentes, docentes e 

administrativo  

04/09/2017 

Realização da votação  11 a 18/09/2017 

Relatório setorial  29/01/2017 

Compilação do relatório integral do ciclo  29/10/2017 

Avaliação do relatório pela CPA 05/02 a 21/03/2018 

Postagem 29/03/2018 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este relatório compara as avaliações parciais referente ao ciclo 2015-2017. Com vistas 

à continuidade das ações conforme plano de ação.  

Um novo plano de ação será proposto para 2018, com base nos resultados deste ciclo.  

A reflexão realizada a partir dos dados coletados, tanto nos setores internos quanto 

externos à Faculdade, sem dúvida, realoca o olhar da CPA e, por meio dela, o da gestão 

institucional para as fragilidades e para as potencialidades, nem sempre consoantes às 

imaginadas ou notadas antes do instrumento avaliativo ter seu resultado consolidado e analisado.  

É perceptível que o trabalho de criação de uma cultura da avaliação tem favorecido para 

respostas mais críticas e mais proativas dos diversos segmentos pesquisados, especialmente dos 

discentes, que têm evidenciado mais suas preocupações ou descontentamento pertinentes tanto 

das questões de infraestrutura quanto pedagógica.  

Essa mudança de postura auxilia muito o trabalho da CPA e, ao mesmo tempo, traz 

novos desafios, para corresponder o voto de confiança que os alunos dão ao trabalho desta 

importante entidade acadêmica.  

Os resultados aqui relatados servirão de base para reuniões de melhoria em vários eixos 

e dimensões, na busca de se pensar ações que possam ser revertida na qualidade dos serviços 

prestados, quer sejam aos discentes, docentes, funcionários, egressos e sociedade.  

Os desafios de efetivar uma cultura da avaliação institucional e docente é muito 

importante para a melhoria da qualidade do ensino, e importante para ancorar o trabalho da 

instituição, suas decisões e planejamentos de ações, é grandioso, mas possível, como temos 

observado ao longo dos anos de implantação e de efetivação das avaliações, na IES. 

Compartilhar vozes, discutir caminhos e dar um retorno aos interessados, certamente, 

são os objetivos de trabalho da CPA.  

E esse tem sido o guia do trabalho paulatino e persistente de efetivação de tal cultura 

avaliativa em nossa Faculdade, que como já falado anteriormente, deve-se principalmente ao 

total apoio e credibilidade por parte da Gestão e que monstra claramente nos resultados das 

avaliações do MEC. 
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