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Apresentação da Instituição 

A Faculdade de Agudos - FAAG é mantida pelo Centro de Ensino Superior de 

Agudos, constituído juridicamente em 26 de fevereiro de 1998, sob a forma de 

sociedade civil sem fins lucrativos. A Faculdade foi credenciada pelo Processo nº 

23000003208/2000-94 mediante a Portaria nº 1970, datada de 30 de agosto de 2001.  

A Portaria de Recredenciamento nº 63, de 30 de janeiro de 2014, foi publicada no 

Diário Oficial da União em 31de janeiro de 2014. Atualmente a Faculdade conta com 

sete Cursos de Graduação.  

O início do funcionamento dos Cursos da Faculdade de Agudos ocorreu a 

partir do ano de 2002.  

O Curso de Bacharelado em Turismo foi autorizado através da Portaria MEC nº 

1970, de 30 de agosto de 2001, publicada no Diário Oficial da União em 03 de 

setembro de 2001 e reconhecido  através da Portaria MEC/SESU nº 384, de 19 de 

março de 2009, publicada no Diário Oficial da União em 20 de março de 2009. 

O Curso de Bacharelado em Administração foi autorizado através da Portaria 

MEC nº 1972, de 30 de agosto de 2001, publicada no Diário Oficial da União em 03 de 

setembro de 2001 e reconhecido  através da Portaria MEC/SESU nº 384, de 19 de 

março de 2009, publicada no Diário Oficial da União em 20 de março de 2009. A 

Portaria de Renovação de Reconhecimento nº 703, de 18 de dezembro  de 2013, foi 

publicada no Diário Oficial da União em 19 de dezembro de 2013.  

O Curso de Licenciatura em Pedagogia foi autorizado através da Portaria MEC 

nº 2382, de 07 de novembro de 2001, publicada no Diário Oficial da União em 08 de 

novembro de 2001 e reconhecido  através da Portaria MEC/SESU nº 733, de 04 de 

junho de 2009, publicada no Diário Oficial da União em 05 de junho de 2009. A 

Portaria de Renovação de Reconhecimento nº 286, de 21 de dezembro de 2012, foi 

publicada no Diário Oficial da União em 02 de janeiro de 2013.  

O Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção foi autorizado através da 

Portaria MEC nº 108, de 02 de janeiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União 

em 03 de fevereiro de 2011.  

O Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis foi autorizado através da 

Portaria MEC nº 322, de 28 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da 

União em 31 de dezembro de 2012. 



 
 

A implantação e ampliação gradativa dos cursos superiores de tecnologia é um 

instrumento precioso para adequar o Ensino Superior brasileiro ao contexto da 

realidade socioeconômica do país. Não se trata apenas de implantar cursos novos, 

mas de criar uma nova sistemática de ação, fundamentada nas necessidades da 

comunidade. Utilizamos dois princípios dos cursos de tecnologia: o primeiro impõe a 

necessidade de serem criados cursos flexíveis e permanentemente atualizados e 

contemporâneos da tecnologia produtiva; outro, de somente serem ofertados para a 

formação de profissionais necessários em nichos de mercado claramente definidos e 

cuja demanda lhes garanta espaço e, consequentemente, remuneração. Com a 

aprovação da Lei nº 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB), em 

20 de dezembro de 1996, pelo Congresso Nacional e com o Decreto nº 5154, de 23 de 

julho de 2004, que regulamentou os artigos da LDB referentes à educação 

profissional, consolidaram-se os mecanismos para a reestruturação dos cursos de 

tecnologia, permitindo a utilização de todo o potencial que lhe é característico sem as 

amarras que a velha legislação lhes impunha. 

 Com as mudanças no cenário econômico mundial que vêm ocorrendo nos 

últimos anos, devido ao fenômeno da globalização, verifica-se o surgimento de novos 

atributos necessários aos profissionais da era do conhecimento. O mercado mundial 

tornou-se mais competitivo e mais exigente tanto em produtos como, principalmente, 

em serviços, o que impõe uma nova postura profissional. 

O Curso Superior de Tecnologia em Logística foi autorizado através da Portaria 

MEC nº 295, de 09 de julho de 2013, publicada no Diário Oficial da União em 10 de 

julho de 2013. 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos foi 

autorizado através da Portaria MEC nº 427, de 30 de agosto de 2013, publicada no 

Diário Oficial da União em 03 de setembro de 2013. 

Nos últimos anos temos observado um grande crescimento da oferta de 

Educação à Distância. Os resultados do Censo da Educação Superior de 2006 foram 

divulgados dia 19 de dezembro de 2007 pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, vinculado ao MEC. A finalidade do Censo é 

fazer uma radiografia da Educação Superior brasileira, oferecendo aos gestores de 

políticas educacionais uma visão das tendências de um nível de ensino em processo 

de expansão e diversificação, a partir das informações recolhidas sobre cursos e 

instituições de educação superior. Os dados mostram um grande crescimento nos 

cursos na modalidade Educação a Distância (EAD): de 2003 a 2006 houve aumento 



 
 

de 571% no número de cursos e de 315% no número de matrículas. Em 2006, o 

número de alunos matriculados na modalidade passou a ser de 4,4% do total de 

universitários no Brasil. A meta do Ministério da Educação é que o total de alunos 

chegue a 30% em 2011.  

 No Brasil, a modalidade de educação a distância obteve respaldo legal para 

sua realização com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 –, que estabelece, em seu artigo 80, a possibilidade de uso 

orgânico da modalidade de educação a distância em todos os níveis e modalidades de 

ensino. Esse artigo foi regulamentado posteriormente pelos Decretos 2.494 e 2.561, 

de 1998, mas ambos revogados pelo Decreto 5.622, em vigência desde sua 

publicação em 20 de dezembro de 2005. No Decreto 5.622, ficou estabelecida a 

política de garantia de qualidade, no tocante aos variados aspectos, ligados à 

modalidade de educação a distância, notadamente ao credenciamento institucional, 

supervisão, acompanhamento e avaliação, harmonizados com padrões de qualidade 

enunciados pelo Ministério da Educação. O artigo 1º do Decreto caracteriza a 

educação a distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-

pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de 

meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.  

 A Educação a Distância não é uma forma recente de transmitir conhecimento, 

visto que desde o século passado existem experiências nesse campo. No entanto, é 

inegável o impulso obtido na última década, principalmente em função da facilidade de 

utilização dos recursos da informática e da popularização do acesso à Internet. Torna-

se indiscutível o valor da utilização de metodologias não presenciais no 

desenvolvimento e expansão do Ensino Superior. No entanto, especialmente com 

relação ao uso da tecnologia, deve-se observar a importância da forma de integrá-la 

ao processo de formação do aluno. Para Belloni (1999) se por um lado as instituições 

educacionais não podem deixar de integrar as novas tecnologias sob o risco de 

tornaram-se obsoletas, por outro lado, não se pode pensar que tal integração possa 

ocorrer sem profundas mudanças na cultura da escola. Diante desse cenário, a 

Faculdade de Agudos solicitará, a partir do segundo semestre de 2011, quatro Cursos 

de Graduação na modalidade a Distância: Administração, Pedagogia, Gestão de 

Marketing e Processos Gerenciais.  

Em 2015, com a implantação dos novos cursos: Letras, Engenharia da 

Computação,  Engenharia Química, Arquitetura e Urbanismo, Biotecnologia, Curso 



 
 

Superior de Tecnologia em Gestão Pública, Curso Superior de Tecnologia em Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Petróleo e Gás, Administração na 

modalidade à distância, Pedagogia na modalidade a distância, Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Marketing na modalidade a distância e Curso Superior de 

Tecnologia em Processos Gerenciais na modalidade a distância,  o acerco contará 

com cerca de 19.688 volumes, principalmente nas áreas de Ciências Sociais 

Aplicadas,  área de Ciências Exatas, das Engenharias e área de Ciências Humanas.  

Os alunos contam com vários espaços de atendimento que primam por sua 

integração com tudo o que acontece na Instituição. Entre os eventos, que contam com 

a participação dos alunos em sua organização, destaca-se a Semana Integrada de 

Cursos, envolvendo todos os Cursos da Instituição. 

 

Avaliação Institucional / Comissão Própria de Avaliação  

A Faculdade de Agudos tem entre seus objetivos principais integrar o aluno na 

vida acadêmica; acompanhar os alunos dos diversos cursos de graduação 

proporcionando-lhes um atendimento individualizado; promover atividades acadêmico-

culturais que estimulem o aluno a utilizar os conhecimentos adquiridos nos cursos em 

benefício da comunidade, ser o elo de comunicação entre o corpo docente, a 

Administração Geral da Faculdade e a comunidade externa. Semestralmente, os 

alunos de todos os Cursos de Graduação da Faculdade de Agudos participam da 

Avaliação Institucional, respondendo a um questionário que avalia todos os aspectos 

da Instituição. A participação segue um Cronograma pré-estabelecido pelos membros 

da Comissão Própria de Avaliação, que visa garantir a máxima participação dos 

alunos. 

Em busca de uma melhoria contínua no processo de avaliação de seu 

desempenho, bem como ao cumprimento das regras instituídas pelo Ministério da 

Educação (MEC) e seus órgãos, a Faculdade de Agudos (FAAG) submete-se aos 

processos de avaliação visando obter uma melhor performance educacional, sejam 

elas em: ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e extensão. Entretanto, a 

autoavaliação deve acompanhar metodicamente as ações, com vistas a verificar se as 

funções e prioridades determinadas coletivamente estão sendo priorizadas, realizadas 

e atendidas frente às necessidades de alunos, professores e do corpo técnico-

administrativo que integram a instituição. É este contraponto entre o pretendido e o 

realizado que se atribui sentido à avaliação. 

 



 
 

Na qualidade de um processo de atribuição de valor, a atividade de avaliação, 

em todas as suas modalidades e, portanto, também o processo de autoavaliação - 

supõe exame apurado de uma dada realidade, a partir de parâmetros de julgamento 

derivados dos objetivos, que orientam a constituição, desenvolvimento ou produto das 

ações dessa mesma realidade. Supõe, igualmente, racionalidade dos meios e 

utilização de aferições quantitativas. 

 

Para isso, o processo de autoavaliação institucional da Faculdade de Agudos 

(FAAG) baseia-se nos princípios que são fundamentados na(o): 

 

 conscientização e sensibilização de toda a comunidade acadêmica acerca 

da necessidade de avaliação; 

 reconhecimento da legitimidade e pertinência dos princípios norteadores e 

dos critérios a serem adotados; 

 envolvimento direto de todos os segmentos da comunidade acadêmica no 

planejamento, na execução e na implementação de medidas para melhoria do 

desempenho institucional; e 

 evolução de todos os elementos que compreendem a sociedade 

acadêmica, de forma direta e/ou indireta de acordo com as aprendizagens obtidas no 

decorrer dos processos anteriores comparativamente aos atuais. 

 

Com base nesses princípios, a autoavaliação institucional da Faculdade de 

Agudos (FAAG) visa descrever, compreender, interpretar e sugerir propostas que 

permitam rever e aperfeiçoar o projeto acadêmico e institucional como um todo da 

faculdade, bem como promover a permanente melhoria da qualidade das atividades 

desenvolvidas de forma muito mais abrangente e completa. 

 

Destacam-se também os seguintes objetivos específicos vinculados ao 

processo bianual de autoavaliação institucional desenvolvido na faculdade: 

 

 impulsionar um processo criativo de autocrítica da instituição, como 

evidência da vontade política de auto-avaliar-se para garantir a qualidade da ação 

acadêmica e para prestar contas à sociedade da consonância dessa ação com as 

demandas científicas e sociais da atualidade; 

 conhecer, numa atitude diagnóstica, como se realizam e se inter-

relacionam na instituição as tarefas acadêmicas em suas dimensões de ensino 

(graduação e pós-graduação), pesquisa, extensão e administração; 



 
 

 estabelecer compromissos com a sociedade, explicando as diretrizes de 

um projeto pedagógico e os fundamentos de um programa sistemático e participativo 

de avaliação, que permita o constante reordenamento, consolidação e/ou 

reformulação das ações da instituição, mediante diferentes formas de divulgação dos 

resultados da avaliação e das ações dela decorrentes; 

 repensar objetivos, modos de atuação e resultados na perspectiva de uma 

instituição mais consentânea com o momento histórico em que se insere, capaz de 

responder às modificações estruturais da sociedade; 

 estudar, propor e implementar melhorias e mudanças das atividades 

acadêmicas do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão, contribuindo para a 

formulação de projetos pedagógicos e institucionais socialmente legitimados e 

relevantes e condizentes com a realidade local e temporal. 

 

A autoavaliação institucional desenvolve instrumentos de acompanhamento, 

análise e avaliação das funções e atividade de apoio técnico e administrativo, com o 

objetivo de subsidiar o processo de desenvolvimento institucional e o estabelecimento 

de políticas, diretrizes e estratégias para o cumprimento da missão da Faculdade de 

Agudos (FAAG), por intermédio do seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

 

A proposta de avaliar, portanto, está ligada diretamente a qualidade, como 

processo de identificação de pontos fortes e pontos fracos (ambiente interno), para 

fortalecer, consolidar e ampliar aqueles e corrigir os pontos que ainda são 

apresentados como passíveis de melhorias dentro do processo como um todo. 

Há muitos anos a Faculdade de Agudos realiza sua avaliação institucional, 

fundamental e norteadora das suas ações e planos de melhorias. Desde o ano de 

2012 iniciou-se na Faculdade de Agudos um período de discussões e reformulação do 

processo de avaliação institucional da Instituição, que se inicia com a mudança do 

questionário apresentado aos vários segmentos da IES. Em outubro de 2012, foi 

designada uma comissão provisória constituída por três professores, responsável pela  

avaliação do questionário existente e que foi aplicado na Avaliação Institucional da 

Faculdade de Agudos, no período de 24/09 até 05/10/2012 e nos anos seguintes.  

A Comissão Provisória foi constituída pelos seguintes membros: Márcia 

Regina Vazzoler, Erica Morandi Paveloski e Roger Dias Barbosa. A Comissão 

Provisória entregou para a Direção da IES, a proposta de questionário no dia 18 de 

julho de 2012, o qual, em seguida, foi encaminhado para avaliação dos membros da 



 
 

Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de Agudos em 23 de julho de 2012, 

tendo sido aprovado por unanimidade por todos os membros presentes. 

Os membros da CPA passaram a adotar um cronograma que inicia com um 

período de sensibilização dos discentes para o processo de avaliação acadêmica. 

Nesse momento, é apresentada aos alunos a importância da participação de cada um 

nesse processo, visto que a partir da análise dos dados obtidos, é estabelecida uma 

série de ações e melhorias. Assim sendo, nesse momento, em salas de aula, é 

destacado o que é a Avaliação e quais seus objetivos.  

A Avaliação Institucional utiliza mecanismos no levantamento dos dados que 

subsidiarão a formação das informações que serão utilizadas no processo de gestão 

acadêmico-organizacional, constrói um conhecimento apurado de todos os segmentos 

que de forma direta ou indireta se relacionam com a Faculdade de Agudos. Baseado 

no conhecimento adquirido, tem como objetivo melhorar a qualidade efetiva dos 

serviços prestados e das condições de trabalhos por parte da Faculdade de Agudos, 

sejam eles relacionados direta ou indiretamente aos discentes, docentes ou corpo 

técnico-administrativo. 

A autoavaliação é realizada semestralmente e seus resultados apresentados 

de maneira bienal. Na avaliação bienal são envolvidos todos os serviços prestados 

pela Faculdade de Agudos (FAAG), nas atividades-meio (apoio técnico, operacional e 

administrativo) e também nas atividades-fim (ensino, pesquisa e extensão). Para isso, 

o processo de autoavaliação Institucional da FAAG contempla os seguintes tópicos, 

definidos no Roteiro de Autoavaliação Institucional elaborado pelo CONAES: 

 

 A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

 A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à 

produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

 A política de responsabilidade social da FAAG, considerada especialmente 

no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

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

artística e do patrimônio cultural; 

 A comunicação com a sociedade; 

 As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições 

de trabalho; 



 
 

 Organização e a gestão da Faculdade de Agudos (FAAG), especialmente 

para o funcionamento e representatividade dos colegiados de cursos, sua 

independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos 

segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios como um todo; 

 A infraestrutura física, especialmente a de ensino e pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação; 

 Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, 

resultados e eficácia da autoavaliação institucional; 

 Políticas de atendimento a estudantes e egressos; e 

 Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior de um modo em 

geral. 

Os membros da CPA são  escolhidos por seus pares e o representante da 

sociedade civil é uma pessoa com participação ativa na comunidade interna e externa, 

indicada pelos demais membros da CPA. 

Seguido ao  período de sensibilização dos vários segmentos quanto a 

importância da Avaliação Institucional, é iniciado o período de Avaliação, ou seja,  de 

aplicação das pesquisas. A Faculdade de Agudos disponibiliza, na operacionalização 

das atividades de autoavaliação interna, todos os recursos necessários, sejam eles 

físicos, técnicos, humanos, administrativos e financeiros. No processo de 

implementação das pesquisas são disponibilizados os laboratórios de informática da 

Instituição e os técnicos de informática para garantir o suporte e preenchimento do 

questionário.  

Para assegurar o envolvimento da comunidade acadêmica e difundir a cultura 

de avaliação institucional foram utilizados os seguintes procedimentos: 

 

 Publicação no período que antecede a avaliação informações no site da 

Faculdade de Agudos (FAAG); 

 Apresentação do processo nas salas de aula, durante a quinzena que 

antecede o período de avaliações, e 

 Realização de reuniões setoriais com os estudantes, professores e 

funcionários para apresentação do plano de pesquisa e sensibilização da comunidade 

acadêmica quanto à necessidade de participação no processo de autoavaliação. 

 

Os formulários utilizados na pesquisa são elaborados a partir dos seguintes 

critérios: 



 
 

 Conjunto de questões fechadas, sob a forma de assertivas; 

 Questões formuladas de modo a fornecer indicadores que permitam formar 

juízos de valor acerca das dimensões mencionadas no Roteiro de Autoavaliação 

Institucional 2004 da CONAES; 

 Juízos de valor expressos nas seguintes categorias: Não se aplica, Ruim, 

Regular, Bom e Ótimo. 

 Formulários construídos de forma a reunir as questões em categorias 

gerais acerca dos indicadores institucionais (comunicação interna e externa; avaliação 

dos setores de suporte administrativo e acadêmico; cultura e clima organizacional; e 

infra-estrutura física); 

 Formulários destinados ao corpo discente envolvendo também questões 

acerca da estruturação e funcionamento dos cursos de graduação; 

 

Os formulários são aplicados durante o período de aulas para obter a maior 

participação possível dos alunos. 

 

Todos os dados colhidos no levantamento foram encaminhados para um 

banco de dados específico, de maneira que facilitasse o trabalho e ao mesmo tempo a 

sua aplicabilidade em softwares estatísticos. Para o tratamento estatístico foi utilizado 

o Microsoft Excel. A partir do encerramento do período de Avaliação, inici-se o período 

de interpretação dos dados e formulação da proposta de melhorias, seguido pelo 

encaminhamento do resultado para a Mantenedora da Instituição. 

 

Resultados Obtidos 

No período compreendido entre 2012 e o primeiro semestre de 2014, os 

dados obtidos foram: 

1 - indica que não há resposta ou o item não se aplica à sua situação 

2 - indica que você avalia o item como RUIM       

3 - indica que você avalia o item como REGULAR       

4 - indica que você avalia o item como BOM       

5 - indica que você avalia o item como ÓTIMO       

        



 
 

 

Avaliação da InfraEstrutura média 

Condições da sala de aula 4,13 

Equipamentos multimídia para as aulas 3,89 

Sanitários 4,21 

Segurança 3,20 

Laboratório Didático 3,80 

Laboratório de Pesquisa 3,74 

Laboratório de Física e Química 3,20 

Estacionamento 3,53 

Área de Convivência/Cultura e lazer (Páteo) 3,58 
 

 



 
 

 

Avaliação da Biblioteca média 

Horário de atendimento 4,31 

Atualização do acervo bibliográfico 4,08 

Atendimento 4,37 

Condições de empréstimos 4,25 

Condições de estudo na biblioteca 4,23 

Terminais de consulta 3,84 
 

 



 
 

 

Atendimento ao Aluno média 

Horário de Atendimento 4,32 

Secretaria acadêmica 4,26 

Recepção 4,22 

Condições de verificação de notas e faltas 4,05 

Condições de verificação de Requerimentos, Históricos e outros 
documentos 4,02 

Matrícula/Rematrícula 4,19 

Conteúdo das disciplinas e informações ao aluno na plataforma 
Moodle 4,08 

Setor Financeiro 4,02 

Cantina 3,78 

Serviço de Fotocópia 3,93 
 

 



 
 

 

Comunicação e Responsabilidade 
SocioAmbiental 

média 

Relevância das informações no site 4,11 

Divulgação de eventos acadêmicos e científicos dentro da 
faculdade 4,12 

Divulgação de eventos acadêmicos e científicos para a 
comunidade externa 4,01 

Importância que a FAAG dá à responsabilidade social 
4,21 

Importância que a FAAG dá à responsabilidade ambiental 
4,10 

Divulgação do Processo Seletivo entre os alunos 4,19 

Divulgação do Processo Seletivo para a comunidade externa 
4,15 

Divulgação interna de bolsas, convênios, financiamentos 
4,00 

Divulgação das ações da faculdade para a sociedade em 
jornais 3,97 
 

 



 
 

Avaliação do Coordenador(a):  média 

O Coordenador(a) é hábil no encaminhamento e resolução de 
problemas 

4,11 

A relação do Coordenador(a) com a turma é harmoniosa 4,22 

As informações disponibilizadas pelo Coordenador(a) são claras e 
completas 

4,24 

Há participação dos alunos nas decisões relacionadas ao curso, 
através do Centro Acadêmico e/ou dos representantes dos 
estudantes nos conselhos 

4,01 

O Coordenador(a) promove relação de harmonia entre alunos e 
professores 

4,14 

 

 



 
 

 

Avaliação da Gestão/Direção média 

Os alunos são previamente informados quando ocorrem 
mudanças de procedimentos que afetam sua rotina acadêmica. 

4,13 

Os alunos conhecem o Regimento Interno da FAAG. 3,92 

As informações disponibilizadas pela Direção da FAAG são 
completas, claras e atualizadas. 

4,15 

Diante de situações que demandam procedimentos 
administrativos da Direção da Faculdade, o atendimento tem 
sido suficiente. 

4,12 

A FAAG é um lugar motivador para se estudar. 4,24 

É possível sentir que na FAAG o trabalho é orientado para os 
resultados a longo prazo. 

4,27 

A FAAG incentiva seus alunos a envolverem-se nos processos 
de planejamento e implantação de melhorias. 

4,12 

Os professores, coordenadores e direção mostram-se abertos a 
acolher e implantar novas ideias. 

4,22 

É possível identificar a existência de um bom relacionamento 
entre alunos, professores e funcionários. 

4,30 

Os diretores e coordenadores praticam o que pregam. 4,18 
 

 



 
 

Avaliação Geral do Curso e de Pesquisa/Extensão média 

O curso desenvolve uma sólida formação técnica e científica 
nos alunos 

4,36 

O curso promove e estimula a formação dos alunos enquanto 
cidadãos 

4,39 

As atividades desenvolvidas no curso desenvolvem habilidades 
de trabalho em grupo 

4,42 

As atividades desenvolvidas no curso desenvolvem habilidades 
de comunicação (escrita, oral, visual, gestual, corporal, etc) 

4,42 

As atividades desenvolvidas no curso contribuem 
favoravelmente para o seu atual desempenho profissional 

4,44 

As atividades desenvolvidas no curso conduzem a uma 
formação técnica voltada para o mercado profissional. 

4,46 

Os alunos tem conhecimento do projeto pedagógico (grade de 
disciplinas, cargas horárias, seqüência das disciplinas, etc.) 

4,37 

Existe uma efetiva relação entre teoria e prática ao longo do 
curso 

4,15 

O estágio supervisionado têm favorecido suficientemente a 
experiência na futura ocupação profissional 

3,90 

As Atividades Complementares ofertadas pela FAAG têm tido 
relevância no seu desenvolvimento profissional 

4,19 

A Oferta de atividades e projetos de pesquisa e extensão 
ligadas ao curso é suficiente 

4,00 

 

 



 
 

Após a análise dos dados obtidos a partir das pesquisas realizadas, entre os 

anos de 2012 e 2014, os membros da CPA, com frequência discutem e propõem 

ações de melhorias. São realizadas a apresentação de propostas de melhoria da 

qualidade efetiva dos serviços prestados e das condições de trabalhos por parte da 

Faculdade de Agudos, sejam eles relacionados direta ou indiretamente aos discentes, 

docentes ou corpo técnico-administrativo, os membros da CPA realizam relatórios que 

são encaminhados para os representantes da Mantenedora e Gerente Administrativo. 

De posse dos dados tabulados, foram efetuados estudos sobre cada um dos 

elementos avaliados. Os estudos descritivos foram transformados em tabelas e de 

gráficos que apresentam a distribuição do percentual médio de respostas entre cada 

um dos itens avaliados. 

 

De acordo com os dados obtidos nos últimos anos, período compreendido 

entre 2012 e 2014, as fragilidades apontadas foram: 

 Segurança – embora não tenha ocorrido nenhuma situação que 

colocasse em risco a integridade física e moral dos alunos, a questão da segurança 

tem sido apontada com frequência. O fato da localização da Instituição, mais afastada 

das áreas centrais, é um fator motivador dessa situação. Contudo, para resolver essa 

questão ocorreu a contratação de um novo segurança e cuidados especiais de 

controle em relação ao acesso das pessoas na Instituição, que ao longo dos últimos 

anos, com seu crescimento, teve um número maior de pessoas/alunos circulando em 

suas dependências. O projeto de ampliação vem de encontro com essas questões, 

pois possui não apenas um plano de ampliação física, mas de maior e melhor 

iluminação e com a construção de uma nova entrada e saída de pessoas, será 

implantado também um sistema de controle. 

 Biblioteca – hoje a Biblioteca Maria Inês Rauter Mancuso, instalada na 

FAAG, tem por objetivo disponibilizar de forma rápida e organizada as informações de 

interesse e aprimoramento profissional, educacional e pessoal, prestando atendimento 

à toda comunidade acadêmica e ao público em geral. Oferece consulta local 

(periódicos e obras de referencias); empréstimo domiciliar; levantamento bibliográfico; 

orientação de normalização de trabalhos acadêmicos; cabines de estudos individuais; 

espaço para trabalhos em grupo; e acesso a Internet e bases de dados. 

Atualmente, a Biblioteca funciona numa área total de cerca de 125 m2, com 

espaços destinados a leitura individual e em grupo, acervo e administração. Contudo, 

dado o crescimento e abertura de novos cursos a ampliação da Biblioteca se tornou 

fundamental para a garantia da qualidade dos serviços prestados. Até novembro de 



 
 

2014, a Biblioteca será ampliada, não apenas fisicamente, mas também em relação 

em relação ao seu acervo, gradualmente incorporado, bem como oferecer condições 

de conforto a toda comunidade acadêmica. Embora com avaliação acima da média, 

um ponto apresentado como fragilidade foram os terminais de consulta, fato que já 

motivou a aquisição de 12 novos computadores para serem instalados na biblioteca, 

atendendo à solicitação apresentada pelos alunos. A Faculdade de Agudos tem um 

projeto de implementação gradativa de sua biblioteca digital, que será iniciada com a 

compra de 60 e books, disponibilizados a toda comunidade acadêmica.  

 Internet – algumas vezes, em sala de aula,  indisponível para alunos. 

Diante desse apontamento foi providenciado a  aquisição de novo link e redistribuição 

da banda para acesso de todos. 

 Regimento Interno – alguns alunos afirmaram desconhecer o 

Regimento Geral da Instituição. Diante dessa colocação, foi solocitado que o mesmo 

fosse disponibilizado na área restrita do aluno.  

 Laboratório de Física e Química - em relação ao laboratório de física 

e química, dada sua importância para o curso, nas reuniões pedagógicas com 

professores muito se discute sobre a maior e melhor utilização desse espaço de 

aprendizagem. Recentemente, foi construído um novo laboratório, mais amplo e 

melhor equipado, o qual atende às exigências de todas as disciplinas que fazem uso 

desse espaço. Específico para atender as disciplinas que possuem aulas práticas, 

montado com kits e instrumentos necessários para atender as propostas das aulas de 

acordo com o Projeto Pedagógico do Curso. 

 Laboratório de Pesquisa – nas pesquisas realizadas houve a 

solicitação para que ficasse disponibilizado aos alunos por mais tempo. Assim, o 

mesmo será mantido à disposição dos alunos durante todo período de sua 

permanência na Instituição e, se necessário, fora de seu horário regular de aulas. 

Em relação aos serviços tercerizados referentes à cantina e fotocópias, que 

seguem abaixo, foi solicitado, para seus responsáveis, um plano de ações para 

atender o que foi apontado nas últimas pesquisas. Contudo, de imediato, as ações já 

apontadas foram destacadas abaixo. 

 Cantina – serão oferecidos produtos com maior variedade, saudáveis e 

acessíveis para o consumo da comunidade acadêmica. 



 
 

 Fotocópia – será ampliado o horário de atendimento e renovação dos 

equipamentos. 

 

Foram muitas as potencialidades apresentadas nas pesquisas realizadas. 

Entre elas destacam-se: 

 

 

 Laboratório de Informática - Os alunos têm acesso aos equipamentos 

de informática através dos dois laboratórios de informática. Um deles com 

características de laboratório de ensino e um de pesquisa. Com um total de 80 

(oitenta) terminais de microcomputadores, em rede local, para o suporte das 

disciplinas específicas dos cursos de graduação atualmente oferecidos. Esses 

computadores possuem softwares pertinentes à utilização acadêmica, simulação da 

atuação profissional e acesso à Internet, visando o desenvolver o perfil pretendido do 

egresso. Os laboratórios, possuem equipamentos de hardware e softwares atualizados 

de forma a atender a evolução tecnológica e a tecnologia da informação aplicada à 

educação. Disponibiliza internet banda larga para pesquisa em seus laboratórios, 

biblioteca e setores administrativos e conta com rede sem fio. A manutenção dos 

laboratórios e a instalação de softwares está sob a responsabilidade de técnico 

especializado em informática. Além dos laboratórios, a FAAG disponibiliza ainda mais 

12 terminais de consulta, localizados na Biblioteca para que seus alunos possam 

pesquisar e fazer trabalhos, além de 3 HUB's que geram sinal para internet sem fio em 

todo o prédio da FAAG, de maneira que o aluno possa (caso tenha um notebook com 

tecnologia sem fio) conectar-se à internet de qualquer ponto da Faculdade. As salas 

de aula possuem ponto de rede, onde o professor pode ministrar sua aula utilizando 

recursos da internet, bem como os equipamentos multimídia, Sistemas de som, 

Vídeos, DVD's, TV's. Computadores e Datashows, são equipamentos à disposição dos 

professores e dos alunos da FAAG. O uso de computadores e redes estão 

relacionados ao ensino, ao estudo independente, à pesquisa autorizada, à pesquisa 

independente, ao acesso e à disseminação de informações de interesse da FAAG e 

ao trabalho da mesma. O aluno, no site da IES, tem acesso ao Regulamento Geral 

para uso e administração de computadores e redes. Todos os computadores dos 

Laboratórios de Informática estão interligados em rede através de servidores 

instalados na Instituição, dessa forma permitindo o acesso de todos os usuários 

devidamente cadastrados nesses servidores, e permitindo o acesso via Internet a 

todos esses computadores.  



 
 

 A avaliação do desempenho acadêmico - é feita por disciplina, 

abrangendo os aspectos de frequência e aproveitamento. Os professores são 

responsáveis pela atribuição de notas de avaliação e pelo controle de frequência dos 

alunos, devendo o Coordenador de Curso controlar o cumprimento desta obrigação, 

intervindo em caso de omissão. São atividades curriculares, utilizadas como formas de 

avaliação da aprendizagem, além das provas escritas e orais, as preleções, 

pesquisas, atividades de extensão, exercícios, arguições, trabalhos práticos, 

seminários e excursões previstas nos respectivos planos de ensino. O aproveitamento 

é expresso por uma nota média final, que é a média aritmética das notas parciais 

atribuídas ao aluno ao longo do semestre.  Os professores de cada uma das 

disciplinas ministradas, mensalmente, lançam em uma área restrita, no site da FAAG, 

um relatório com a frequência e conteúdos ministrados e, no final de cada bimestre 

ocorre o lançamento das notas. O pessoal técnico administrativo lança tais 

informações no Sistema (TOTVUS/RM Sistemas), onde ficam armazenados todos os 

dados dos alunos. Semestralmente as notas são entregues pelos professores e, em 

seguida, são lançadas no mesmo Sistema. Além disso, cada aluno tem uma pasta, 

individual, com os documentos pessoais exigidos no ato da matrícula. Tais registros 

podem ser acompanhados pelos alunos na página da FAAG (internet), uma vez que 

todos os alunos têm um login e senha para o acesso. Acesso que também pode ser 

consultado junto à Secretaria Acadêmica da Faculdade.  

 Política de Nivelamento - a Faculdade de Agudos, sua Equipe de 

Coordenadores e Docentes estão constantemente atentos ao conhecimento do perfil 

de seus ingressantes e entendem que a garantia de um bom início de curso seja via 

ambiente físico, via integração de pessoas e principalmente via domínio de conteúdos 

iniciais é extremamente relevante para o sucesso das pessoas e, portanto, da 

Instituição e comprometidos com a qualidade de ensino. Com base nos dados oficiais 

do Ensino Médio, em levantamentos realizados nas primeiras aulas, em diagnósticos 

feitos pelos docentes de cada uma das turmas e no perfil dos alunos matriculados 

chegou-se a conclusão de que é importante se trabalhar especialmente os conteúdos 

básicos de Matemática e Comunicação e Expressão. Diante disso, logo no primeiro 

semestre de cada curso, esses pré-requisitos são trabalhados como disciplina 

obrigatória. Além disso, estão previstos reforços pontuais solicitados por alunos ou 

percebidos no decorrer do semestre pelos docentes, que tem autonomia para montar 

em horários diferenciados grupos de estudo, contando com remuneração equivalente 

a essa atividade. 



 
 

 Atendimento ao aluno - o aluno tem fácil acesso à Ouvidoria através 

do site da Faculdade de Agudos, caixinha de sugestões, e-mail: 

ouvidoria@faag.com.br. Constantemente, a Faculdade de Agudos realiza eventos 

abertos à comunidade com o objetivo de fortalecer a comunicação entre as várias 

Instituições de Agudos e região e fomentar a integração dos estudantes com a 

comunidade externa. Entre os eventos, que contam com a participação dos alunos em 

sua organização, destaca-se a Semana Integrada de Cursos. O aluno tem uma área 

exclusiva, onde ele tem acesso, mediante senha, às informações acadêmicas, nota, 

frequência, como matriz curricular, o que permite  uma maior facilidade em relação ao 

trâmite de informações. Ao acessar o site da IES, o aluno encontra o link para acessar 

a Plataforma Moodle, onde o aluno tem contato direto e frequente com o professor de 

cada uma das disciplinas cursadas, com acesso ao conteúdo de cada uma das aulas, 

calendário geral, notas, frequência, Planos de Ensino e Manuais: do aluno,  de 

Procedimentos Metodológicos, Regulamento Geral de Estágio  e de Atividades 

Complementares e Fórum de Discussão com os professores.  A organização da 

comunicação ocorre, respeitando os princípios da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, propiciando a integração entre instituição e sociedade por meio 

de rádio, televisão, internet, revistas publicadas nas diferentes áreas, boletins 

informativos e portais on-line. Todas as salas de aula  possuem ponto de rede, onde o 

professor pode ministrar sua aula utilizando recursos da internet, bem como os 

equipamentos multimidia,  facilitando, através da diversificação dos instrumentos e 

recursos  utilizados, a maior e melhor aprendizagem do aluno. A Faculdade de Agudos 

utiliza-se de canais de comunicação internos permanentes. Semestralmente, os 

alunos de todos os Cursos de Graduação da Faculdade de Agudos participam da 

Avaliação Institucional, respondendo a um questionário que avalia todos os aspectos 

da Instituição: Corpo Docente, Infraestrutura, Corpo Técnico Administrativo, Direção e 

Coordenação. Finalizando, os alunos têm representatividade em diversos órgãos 

colegiados da Instituição, com direito a voz e voto, entre eles o Conselho de Curso, a 

COLAP (Comissão Local de Acompanhamento do PROUNI) e o CONSEPE (Conselho 

de Ensino Pesquisa e Extensão). 

 Espaço físico – o espaço físico da IES favorece a aprendizagem dos 

alunos. O primeiro bloco da Faculdade e Agudos, possui 11 salas de aula, com 

capacidade superior a 750 alunos. São 7 salas de aula com capacidade para 60 

alunos cada, 2 salas menores com capacidade para 40 alunos cada e mais dois 

auditórios com capacidades para 120 e 100 alunos. São salas de aula modernas, 

todas possuem ponto de rede, onde o professor pode ministrar sua aula utilizando 



 
 

recursos da internet, bem como os equipamentos multimídia, Sistemas de som, 

Vídeos, DVD's, TV's, Computadores e Datashows, são equipamentos à disposição dos 

professores e dos alunos da FAAG em todas as salas de aula. Lousas de Vidro 

temperado fornecem um melhor contraste de imagem facilitando o entendimento do 

aluno, e sem dúvida contribuindo para uma melhor qualidade de vida do professor. 

Dois Anfiteatros com capacidades para 100 e 120 pessoas além dos dois laboratórios 

de informática completam a estrutura didática desse primeiro bloco da FAAG. No 

projeto de expansão está previsto a construção de novas salas de aula e espaços 

específicos para uso dos alunos, como biblioteca e laboratórios. As salas de aula 

possuem excelente espaço físico com ótima iluminação, refrigeração, mobiliário, 

acústica e limpeza, e dispõem de quadro de vidro temperado. A IES possui uma área 

livre que abrigará futuras obras já previstas no PDI. O espaço interno é agradável e 

compatível com as instalações de cursos universitários. O ambiente é limpo e bem 

cuidado e há uma preocupação com portadores de necessidades especiais. Há 

banheiros específicos para cadeirantes. 

 Corpo Docente – constituído por profissionais comprometidos não 

apenas com a Instituição, mas com os alunos. São contratados, observando sempre 

sua formação e titulação mínima de especialista. Atualmente, no curso de Engenharia 

de produção, mais de 50% do Corpo Docente possui titulação obtida em programas de 

Pós Graduação Stricto Sensu, são mestres ou doutores. 

 Acesso à equipe gestora – os alunos têm fácil acesso aos 

Coordenadores de Curso e Direção, sempre presentes na Instituição durante todo 

período de atividades e sempre pronta para atender os alunos. O regime de trabalho é 

um fator favorável ao desenvolvimento das atividades. O Coordenador responsável 

pelo Curso, Rodrigo Fantini, tem uma carga horária parcial - 12 horas e a professora 

que exerce a Coordenação compartilhada, Bruna Andrade Machado, tem uma carga 

horária integral - 40 horas. A Direção tem regime de trabalho integral. 

Existe no Curso de Engenharia de Produção uma busca constante da inter-

relação de conceitos e metodologias, através de diversas fontes de conhecimento, que 

permite inovar e aprimorar processos já existentes. Para maior consciência da 

realidade, para que os fenômenos complexos sejam observados, vistos, entendidos e 

descritos, torna-se cada vez mais importante a confrontação de olhares plurais na 

observação da situação de aprendizagem. Daí a necessidade de um trabalho de 

equipe realmente interdisciplinar. Esses pressupostos justificam e esclarecem a opção 

pela organização do currículo em áreas que congregam disciplinas com objetos 

comuns de estudo, capazes, portanto, de estabelecer um diálogo produtivo do ponto 



 
 

de vista do trabalho pedagógico, e que podem estabelecer também um diálogo entre si 

enquanto áreas. Tendo em vista essa preocupação, é prática dos Coordenadores 

Pedagógico do Curso reforçar a necessidade de se intensificar o desenvolvimento de 

projetos e atividades interdisciplinares, enfatizados ainda mais nas Atividades 

Complementares e Estágios Supervisionados. Aos Coordenadores do Curso, por sua 

vez, compete o gerenciamento e a execução efetiva das políticas acadêmicas 

referendadas pelos Colegiados.  Entre as atribuições específicas dos Coordenadores 

destacam-se: realização de reuniões com o corpo docente, para a discussão de 

planos de ensino, ementário, bibliografia e implementação de novas metodologias de 

ensino-aprendizagem; realização periódica de reuniões com o corpo discente, no 

sentido de recolher sugestões que permitam um redirecionamento das atividades 

acadêmicas e a avaliação das políticas implementadas; avaliação periódica dos 

indicadores acadêmicos do curso, a fim de levantar subsídios que possibilitem uma 

compreensão sistêmica do funcionamento do curso como um todo; promoção de 

reuniões com agentes públicos e privados da comunidade, a fim de avaliar a aderência 

do curso às necessidades locais e regionais; realização de avaliações sistemáticas do 

desempenho docente e discente, tanto de cunho quantitativo quanto qualitativo; 

condução do processo de revisão sistemática e constante do Projeto Pedagógico do 

Curso, viabilizando e assegurando o envolvimento efetivo dos segmentos envolvidos; 

e proposição de cursos de extensão universitária, e intermediação, junto à Direção da 

FAAG, no sentido de viabilizar a implementação dos mesmos. 

 Eventos - A consistência e exequibilidade da Faculdade de Agudos em 

suas propostas de comunicação com a sociedade tem a finalidade de contribuir como 

referência na identificação e solução de problemas de natureza social, técnica, 

organizacional, econômica, cultural e ecológica e o favorecimento de obtenção da 

informação pela comunidade acadêmica, constituem o objeto de autoavaliação neste 

relatório. A organização da comunicação ocorre, respeitando os princípios da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, propiciando a integração entre 

instituição e sociedade por meio de rádio, televisão, internet, revistas publicadas nas 

diferentes áreas, boletins informativos e portais on-line. A Faculdade de Agudos utiliza-

se de canais de comunicação interna permanente, com serviços de e-mail, 

correspondências, mala direta, jornais, informativos, ofícios às coordenações, 

convocações, distribuições de cartazes em murais, folders, boletins informativos e a 

comunicação telefônica, para as diferentes atividades e eventos promovidos. Conta 

com um setor de Marketing que tem em um de seus objetivos a responsabilidade pela 

coordenação da comunicação da FAAG com as comunidades interna e externa. O 



 
 

gerente de marketing é o responsável por criar e formatar peças publicitárias; manter 

relacionamento com os meios de comunicação; divulgar as notícias de interesse para 

as comunidades interna e externa podendo ser eventos científicos e culturais, 

atividade acadêmica de seus alunos e professores, convênios, ações comunitárias, 

discussões acadêmicas, campanhas institucionais, cursos, etc.  

Constantemente, a Faculdade de Agudos realiza eventos abertos à 

comunidade com o objetivo de fortalecer a comunicação entre as várias Instituições de 

Agudos e região e fomentar a integração dos estudantes com a comunidade externa. 

Entre os eventos destacam-se as Jornadas de Pedagogia, a Semana de 

Administração, Semana Integrada de Cursos, campanhas de doação de sangue e de 

leite para a Associação do Câncer, Congressos Científicos, Palestras, Festa Junina e 

Feira de Profissões, entre outros. Além disso, a Faculdade de Agudos disponibiliza 

sua estrutura física para  apoio a eventos das várias instituições de Agudos e região, 

autoriza a  divulgação de empresas diversas, nas dependências da Faculdade. 

 Clima organizacional – a Instituição conta com uma equipe preparada 

e comprometida com as atividades que desenvolve e, que sobretudo, gostam de  

trabalhar na IES. Para garantir o clima organizacional favorável, a Instituição  dá 

autonomia a todos os seus colaboradores no desnvolvimento de suas funções, 

incentiva continuamente a inovação didática e profissional, através do uso das 

tradicionais até as mais eficientes e modernas ferramentas de ensino; apoia todas as 

iniciativas de crescimento e desenvolvimento de cada um dos profissionais; fornece 

toda a infraestrutura para um trabalho acadêmico produtivo, científico e eficaz;  

desenvolver uma relação de parceria, buscando um crescimento contínuo e conjunto; 

mantém  um clima interno sempre agradável e motivador para o desenvolvimento das 

atividades profissionais, seja elas de ensino, pesquisa ou extensão, com  um clima 

interno harmonioso e produtivo, buscando a integração profissional e social; estimula o 

desenvolvimento como seres humanos e profissionais;  dá condições para o 

crescimento e o aperfeiçoamento profissional;  estabelece uma política de capacitação 

e desenvolvimento pessoal constante e efetiva; e implementar sistemas de avaliação 

de desempenho produtivos e que produzam feedbacks constantes para a melhoria 

contínua. 

 A Faculdade de Agudos tem entre seus diferenciais a qualidade dos serviços 

prestados e, por esse motivo, valoriza a Avaliação Institucional e a entende como em 

constante movimento. O processo de melhoria é contínuo e a autoavaliação é 

entendida como uma ferramenta importante nesse processo, responsável pela 



 
 

condução dos processos internos de avaliação da Faculdade de Agudos, pela sua 

sistematização e pela prestação de informações, pois  permite construir um 

conhecimento apurado de todos os segmentos que de forma direta ou indireta se 

relacionam com a Faculdade de Agudos e, baseado no conhecimento adquirido, é 

possível melhorar a qualidade efetiva dos serviços prestados e das condições de 

trabalhos por parte da Faculdade de Agudos, sejam eles relacionados direta ou 

indiretamente aos discentes, docentes ou corpo técnico-administrativo. 


