
Síntese dos Resultados da Quinta Avaliação Institucional da FDV 
 
Objetivo Geral 

Realizar a quinta auto-avaliação da Faculdade de Viçosa (FDV), com envolvimento 

dos segmentos da comunidade acadêmica, buscando uma visão da Instituição e do 

processo de comunicação com a sociedade, tendo em vista a qualidade da Educação 

Superior. 

 

Sujeitos da avaliação 
  

Foram sujeitos da quinta avaliação todos os participantes da vida acadêmica da 

instituição em todos os setores: representante da mantenedora, diretores geral e 

administrativo, coordenadores dos cursos, corpo docente, corpo discente e funcionários.  

  

Processo de auto-avaliação 
A realização da Auto-Avaliação na FDV constou das seguintes etapas: (a) 

sensibilização da comunidade acadêmica; (b) planejamento da avaliação,  elaboração e 

avaliação dos instrumentos de coleta de dados, elaboração do programa de registro e 

análise de dados, sua avaliação e reformulação do programa; (c) implantação do 

programa de auto-avaliação na FDV. 
 

Sensibilização da Comunidade Acadêmica 

 Sendo a auto-avaliação da instituição um processo que visa ao aperfeiçoamento de 

seus rumos, é importante que dela participem  todos os segmentos da comunidade 

acadêmica. Assim, a sensibilização deve perpassar todo o trabalho não se esgotando em 

um único momento. A cada entrada de novos estudantes e precedendo cada coleta de 

dados, ações devem ser desencadeadas com o objetivo de predispor os sujeitos do 

processo à resposta. 

 Constaram das ações de sensibilização: 

 

- Utilização de cartazes com mensagens dirigidas à comunidade acadêmica, convocando-

a a assumir o seu papel na construção do processo de auto-avaliação. 

- Cartazes com informações sobre o objetivo da Avaliação das Instituições de Ensino 

Superior nas salas de aulas, murais, sala dos professores, recepção da Faculdade de 

Viçosa. 
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- E.mails  com  informações  sobre a condução do processo de avaliação. 

-Reuniões com os membros das Comissões Coordenadoras de Cursos para 

esclarecimento sobre o processo da avaliação. 

-Reuniões com os estudantes para esclarecimento do processo de avaliação. 

 

Planejamento da avaliação 

   A auto-avaliação na FDV focalizou as seguintes dimensões: (a) Plano de 

desenvolvimento institucional e projetos pedagógicos dos cursos; (b) Ensino de 

graduação; (c) Pesquisa; (d) Extensão; (e) Ensino de pós-graduação; (f) 

Responsabilidade social da instituição; (g) Comunicação com a sociedade; (h) Políticas de 

pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho; (i) 

Organização e gestão da instituição; (j) Infra-estrutura física; (l) Planejamento e avaliação; 

(m) Política de atendimento a estudantes; (n) Políticas de atendimento a egressos; e (o) 

Sustentabilidade financeira. 

 
 

 Para o desenvolvimento deste estágio, foram utilizados os seguintes instrumentos: 

Questionários - Os questionários foram aplicados aos alunos, professores e 

funcionários. Tais questionários constaram de questões fechadas com utilização de 

escalas. Algumas questões eram de natureza informativa e as respostas obedeceram às 

alternativas: Sim, Não e Sem Condições de Informar-SCI. Outras questões foram de 

caráter avaliativo e obedeceram a escala: 5=ótimo, 4 =bom, 3=regular, 2=ruim, 

1=péssimo. 

 Roteiro de Entrevistas - No processo de coleta de informações, foram aplicados 

roteiros de entrevistas ao representante da Mantenedora, Direção da Faculdade e 

Coordenadores de cursos. 

Análise de conteúdo de documentos - A análise de conteúdo de documentos tais 

como projeto de desenvolvimento institucional, projetos pedagógicos dos cursos, 

relatórios de atividades desenvolvidas, relatórios de outras avaliações, termos de 

convênios realizados, programas de bolsas e financiamento, manuais de circulação, 

registros, permite realizar um estudo mais aprofundado da instituição,  orientando  a 

busca de novas informações, ampliando linhas de investigação, estabelecendo relações 

com dados obtidos por outros instrumentos. 
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3. RESULTADOS DA QUINTA AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  DA FDV - 2011 
  

O processo da quinta auto-avaliação permitiu o levantamento de aspectos  sobre o 

plano de desenvolvimento da instituição, o ensino, a extensão, a responsabilidade social 

da instituição, a sua organização e gestão, política de pessoal, infra-estrutura física, 

política de atendimento a estudantes e  sustentabilidade financeira. 

Participaram da quinta auto-avaliação, respondendo os questionários, 52.8 % do 

total de estudantes, 75,0 % dos professores e 100% dos funcionários. Os diretores e os 

coordenadores preencheram um roteiro de entrevista sobre as ações desenvolvidas em 

cada dimensão, tendo por base os resultados da avaliação institucional de 2010. Também 

foram consultados documentos da instituição.   
Os dados obtidos, por meio das técnicas utilizadas, são descritos a seguir. 

 
 
3.1. Plano de Desenvolvimento Institucional e Projetos Pedagógicos de Cursos 

 
O Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade de Viçosa foi aprovado 

pelo MEC e fundamenta-se na Missão Institucional de  “formar profissionais críticos e 

empreendedores, com visão holística e espírito democrático, cidadãos conscientes, 

capazes de construir o conhecimento permanentemente, como um projeto de vida que se 

renova sempre”. 

No PDI está registrado que a FDV, por meio dos cursos já oferecidos e dos que 

estão projetados para oferecimento, procura identificar-se como uma IES voltada para a 

área gerencial e de produção, procurando formar cidadãos capazes de gerenciar e 

produzir,  com eficiência e qualidade.  

Consta, também do PDI aprovado, para o período de 2007 a 2011, que a 

Faculdade de Viçosa tem como propósito direcionar sua atuação para as áreas de 

humanas, biológicas, agrárias (ambiental), exatas e tecnológicas. Neste contexto, possui 

em funcionamento os cursos de Administração, Pedagogia,  Sistemas de Informação, 

Comunicação Social, Engenharia de Produção e Educação Física. O curso de Engenharia 

Ambiental, já autorizado pelo MEC, deverá iniciar suas atividades em 2012.  

O Diretor Geral da FDV mencionou ações realizadas no ano de 2011, no âmbito do 

PDI: Reuniões formais dos colegiados de cursos; formalização das comissões 

coordenadoras dos cursos, cuja existência está prevista no PDI e no regimento da 

Faculdade de Viçosa; participação mais efetiva da congregação da FDV na vida 

acadêmica; mudança para o endereço (Rua Gomes Barbosa, 870),  que faz parte do 
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mesmo agrupador do endereço anterior (Rua Dr. Milton Bandeira, 380), o que permite o 

saneamento de deficiências.  

 

Os Coordenadores dos cursos de Administração, Comunicação Social, Educação 

Física, Engenharia de Produção, Pedagogia e Sistemas de Informação,  em suas 

entrevistas, citaram ações desenvolvidas em 2011 no âmbito das coordenações e que 

dizem respeito às várias dimensões da avaliação institucional.  

Em relação ao projeto pedagógico,  a coordenadora do curso de Pedagogia 

mencionou alterações no projeto do curso, conforme orientações do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) e aprovação do colegiado do curso. Foi criada uma  disciplina 

(Docência na Educação Básica) e ocorreu modificação nas normas de avaliação do 

estágio supervisionado do curso. 

A coordenadora do curso de Sistemas de Informação citou a criação do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do curso, com atribuições voltadas à discussão do projeto 

pedagógico do curso. Segundo a coordenadora, a participação do representante dos 

estudantes na Comissão Coordenadora tem propiciado a apresentação de sugestões e 

discussões relacionadas ao projeto pedagógico do curso de Sistemas de Informação. 

O coordenador do curso de Educação Física informou que não ocorreram 

problemas na implantação do projeto pedagógico. Segundo o coordenador, a matriz 

curricular  encontra-se verticalizada e flui de acordo com o estabelecido no projeto 

pedagógico. 

O coordenador do curso de Comunicação Social informou que, por indicação da 

Comissão de Avaliação Institucional Externa e constando do termo de compromisso da 

FDV, orientada pelo INEP/MEC, quando de sua visita in loco, algumas providências foram 

tomadas especialmente em relação à infra-estrutura física, à comunicação com a 

sociedade, à institucionalização e registro de atividades acadêmicas.  Também 

ocorreram a criação e institucionalização do núcleo de extensão e da ouvidoria, a 

homologação do plano de carreira dos docentes e de cargos e salários do pessoal 

técnico-administrativo, a institucionalização dos colegiados de curso e comissões 

coordenadoras com representação de estudante e a criação do NDE. Todas estas 

estruturas criadas estão em funcionamento e suas reuniões registradas em atas. 

 As ações de atendimento a estudantes estão sendo realizadas por demanda, 

embora tenham sido contempladas no passado por um Programa de Acompanhamento 

Educacional-PAE, que foi extinto pela diretoria. As coordenações exercem também um 
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papel de atendimento direto a estudantes quando demandadas por eles ou para resolver 

questões acadêmicas pontuais.  

 Em 2011, foram adquiridos alguns livros para o curso de publicidade, dentre o total 

de livros solicitados. O laboratório de publicidade ainda necessita de equipamentos, além 

de softwares importantes para o curso, tais como Corell Draw e Fotoshop, no mínimo. 

 Os alunos, especialmente dos períodos iniciais do curso, têm participado, sob a 

orientação de um professor, das últimas campanhas publicitárias do vestibular da FDV. 

Também têm participado, por solicitação de outras áreas, de ações de extensão da FDV 

junto à comunidade local, a exemplo da cobertura fotográfica do trabalho no bairro 

Laranjal. A coordenação e professores têm iniciado um trabalho de parceria com a 

Sociedade Viçosense de Proteção Animal- SOVIPA. 

 A participação em processos decisórios na FDV se dá por meio das reuniões da 

administração (reuniões de Coordenadores de curso e do CEPE) e pelo diretor geral,   

representante da mantenedora, coordenadores, representantes de professores e 

estudantes na Congregação da Faculdade, nas comissões coordenadoras de curso e na 

CPA. 

Com base nas normas institucionais do curso de Pedagogia, foram elaboradas as 

normas do TCC e das Atividades Complementares do curso de Publicidade e Propaganda 

da FDV, que serão analisadas pelos alunos, colegiados, para serem submetidas ao CEPE 

e, posteriormente, incorporadas ao Projeto Pedagógico do curso. 

 

 Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 
 
 Os questionários aplicados aos professores, estudantes e funcionários 

possibilitaram colher informações a respeito de questões referentes à missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional. 

Nesta dimensão os informantes responderam as questões considerando a escala 

SIM, NÃO e SEM CONDIÇÕES DE INFORMAR-SCI. 

 
Os resultados em relação a esta dimensão são apresentados a seguir: 

 
 
Quadro 01- Percepção dos Estudantes quanto à Missão e o Plano Institucional-2011 
 

QUESTÕES SIM NÃO SCI 
 Conheço o Manual do Estudante disponível na página eletrônica 
da  FDV. 

69,76 30,24 00,00

 Conheço a estrutura administrativa da FDV. 35,08 44,35 20,56
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 Há representação dos estudantes em atividades que visam à  
elaboração/reformulação de documentos normativos da  
instituição. 

47,58 12,90 39,52

 Conheço os Projetos Desenvolvidos pela FDV (extensão e
desenvolvimento). 

21,37 63,31 15,32

 A FDV favorece o acesso aos documentos da instituição ( 
regimento, projeto pedagógico dos cursos, etc.) 

20,56 24,60 54,84

 
 
 
Quadro 02 - Percepção dos Professores quanto à Missão e o Plano Institucional-
2011 
 

QUESTÕES SIM NÃO SCI 
 Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 
FDV?  

79,03 11,29 9,68 

 Você conhece o Regimento da FDV? 83,87 11,29 4,84 
 Você conhece a estrutura administrativa da FDV? 64,52 32,26 3,23 
 Você participa de atividades que visam a 
elaboração/reformulação de documentos normativos da 
instituição? 

12,90 82,26 4,84 

 Você conhece os projetos desenvolvidos pela FDV ( extensão e 
desenvolvimento)? 

79,03 12,90 8,06 

 A FDV favorece acesso aos documentos normativos da 
instituição? 

67,74 11,29 20,97

 Você conhece a missão da FDV? 87,10 12,90 00,00
 As atividades de ensino e extensão realizadas atendem a missão 
da FDV? 
 
 

69,35 20,97 9,68 

 
 
Quadro 03 - Percepção dos Funcionários  quanto à Missão e o Plano Institucional-
2011 

QUESTÕES SIM NÃO SCI 
 Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 45,45 45,45 9,09 

 Conheço  o Regimento da FDV. 54,55 36,36 9,09 

 Conheço a estrutura administrativa  da FDV. 54,55 36,36 9,09 

 Conheço o Manual de Cargos e Funções da FDV. 45,45 36,36 18,18 

 Participei da elaboração/reformulação do PDI. 36,36 54,55 9,09 

 Participei da elaboração/reformulação do manual de Cargos e 
Funções. 00,00 100,00 00,00 

 Conheço os projetos desenvolvidos pela FDV (extensão e 
desenvolvimento). 9,09 72,73 18,18 
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 A FDV favorece o acesso aos documentos normativos da 
instituição. 36,36 36,36 27,27 

 Você conhece a missão da FDV? 72,73 27,27 00,00 

 
É importante considerar nos dados da avaliação dos estudantes a falta de 

conhecimento da estrutura administrativa da instituição, o pouco conhecimento  da 

representação discente nos órgãos decisórios, além do desconhecimento dos projetos 

desenvolvidos pela instituição, o que foi verificado também na quarta auto-avaliação de 

2010. 

Quanto aos professores, verificou-se que a maioria afirmou que não participa da 

elaboração/reformulação de documentos normativos da instituição, embora em algumas 

instâncias decisórias tenham representação. Assim sendo, é preciso observar como 

ocorre a comunicação entre os representantes e os professores. 

 São preocupações em relação às respostas dos funcionários o desconhecimento 

dos projetos desenvolvidos pela instituição, do manual de cargos e funções e do plano de 

desenvolvimento institucional.  

 
3.2. Ensino de Graduação 

 

Cada curso oferecido pela Faculdade de Viçosa tem como princípio básico de 

constituição da sua grade curricular o atendimento ao perfil desejado para o egresso e a 

aderência às diretrizes curriculares e aos padrões de qualidade definidos pela Câmara de 

Especialistas associada ao curso. Revisões da grade curricular têm lugar de tempos em 

tempos, com a participação dos principais atores do processo de ensino-aprendizagem.  

O currículo do Curso de Pedagogia tem como foco a formação de profissionais 

para o exercício das funções do magistério na Educação Infantil, nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, na Educação de Jovens e Adultos, no Ensino Médio, modalidade 

Normal, de Educação Profissional em áreas nas quais sejam previstos os conhecimentos 

pedagógicos. A estrutura curricular envolve um núcleo de estudos básicos que  contempla 

disciplinas de fundamentação teórico – prática , sem perder de vista a diversidade e a 

multiculturalidade da sociedade brasileira, um núcleo de aprofundamento e diversificação 

de estudos que permite aos estudantes uma reflexão sobre estudos e atividades de 

natureza diversas que fazem parte do campo do pedagogo e de um núcleo de estudos 

integradores que compreende a parte do currículo que promove a alternância no espaço 

da escola e o espaço da comunidade.  
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Em 2011, conforme já mencionado anteriormente, a Coordenadora do curso 

destacou, como ação importante, a discussão do projeto pedagógico pelo Núcleo Docente 

Estruturante-NDE, que possibilitou a realização de modificações no projeto pedagógico do 

curso.  

A organização curricular do Curso de Administração resulta basicamente da 

concepção, dos princípios e objetivos previamente definidos, além de atender à 

Resolução 4, do CNE/CES, de 13 de julho de 2005, e as Diretrizes Curriculares para o 

Curso de Administração, que fixam os mínimos de conteúdo e de duração do curso de 

graduação em Administração, bem como os princípios regulamentadores do exercício 

profissional do Administrador e de seu Código de Ética. Assim, os conteúdos envolvem 

matérias de formação básica e instrumental, matérias de formação profissional e tópicos 

emergentes. 

O Curso de Publicidade e Propaganda busca a capacitação do futuro profissional 

para a criação de campanhas publicitárias, envolvendo teorias, técnicas e estratégias 

comunicacionais. Em publicidade, o aluno planeja, cria e produz materiais impressos, 

eletrônicos ou digitais,  e também realiza pesquisas e desenvolve atividades de extensão. 

O curso objetiva formar o profissional para atuar em agências de propaganda, 

empresas anunciantes e áreas afins, como veículos de comunicação, produtoras de 

Rádio/TV, planejamento gráfico, editoração eletrônica, marketing e promoção.  

Em concordância com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Câmara de 

Educação Superior, aprovadas no Parecer CNE/CES 492/2001, o egresso em 

Comunicação Social – habilitação Publicidade e Propaganda – da FDV- se caracteriza por 

um perfil comum em Comunicação Social e por um perfil específico em Publicidade e 

Propaganda. 

 A filosofia norteadora da estrutura curricular do Curso de Bacharelado em 
Sistemas de Informação da Faculdade de Viçosa apóia-se na formação de um 

profissional habilitado para atuar em organizações localizadas na região e em outras 

partes do território nacional, com espírito empreendedor e em sintonia com os anseios do 

desenvolvimento sustentável. 

De acordo com o perfil do profissional que se deseja formar no Curso de 

Bacharelado em Sistemas de Informação e com base no  Currículo de Referência do 

MEC, estabeleceu-se a Grade Curricular do Curso, com ênfase em Informática 

Empresarial e Tecnologia da Informação. 

 A Coordenadora do curso de Sistemas de Informação relatou como ações 

importantes, em 2011, o estímulo aos estudantes no sentido de reativarem os centros 
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acadêmicos; discussões entre estudantes sobre suas percepções sobre o curso visando a 

promover uma discussão com os representantes dos estudantes e o NDE; divulgação de 

apresentações dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC); discussão para implantação 

da revista on line da FDV. 

O Curso de Bacharelado em Educação Física foi implantado, em 2010,  em 

conformidade com o conjunto das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação em Educação Física (Parecer CNE/CES 058/2004 e Resolução CNE/CES                 

7/2004). O objetivo do curso de Bacharelado em Educação Física da Faculdade de 

Viçosa é proporcionar formação acadêmico-profissional generalista, humanista e crítica 

que qualifique o profissional para intervir acadêmica e profissionalmente, com base no 

rigor cientifico, na reflexão filosófica e pautada no princípio ético, buscando promover a 

saúde e a qualidade de vida das pessoas. 

Do ponto de vista da atenção à saúde, o objetivo é permitir ao profissional de 

Educação Física, uma abordagem mais integral, dentro do seu âmbito profissional para 

desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde tanto em 

nível individual quanto coletivo. 

O egresso, formado pelo Curso de Bacharelado em Educação Física da Faculdade 

de Viçosa, deve construir habilidades e competências gerais e específicas para uma 

atuação significativa na Educação não-formal, com atuação específica na Educação 

Física. Deverá possuir pleno domínio dos conhecimentos que envolvem o Movimento 

Humano, bem como possuir uma formação complementar e interdisciplinar, delineando o 

perfil de um profissional qualificado e consciente de seus deveres e direitos enquanto 

cidadão. 

O bacharel em Educação Física, formado pela Faculdade de Viçosa, deverá estar 

capacitado para o pleno exercício profissional, com ênfase nos campos de intervenção de 

Gestão e Treinamento Esportivo, de Atividade Física e Saúde e de Avaliação e Prescrição 

de Exercícios. 

Segundo o Coordenador, em 2011, o desenvolvimento do projeto do curso de 

Educação Física ocorreu conforme a programação, não ocorrendo problemas em relação 

à matriz curricular.  

A  respeito das disciplinas oferecidas nos cursos de graduação, a FDV realizou on 

line , em 2011, a avaliação das disciplinas. 



 10

 A avaliação de disciplinas é de natureza formativa e tem por objetivo fornecer 

subsídios a Professores, Estudantes, Coordenadores de Curso e Direção para o 

aperfeiçoamento das disciplinas e do processo ensino-aprendizagem no que se refere a 

conteúdos e sua estruturação, metodologia de ensino e atividades, além do 

aprimoramento das relações interpessoais. 

Nesta quinta avaliação institucional, as percepções de estudantes e professores 

sobre o ensino de graduação da FDV são apresentadas nos quadros abaixo.  Nestes 

quadros, aparecem as fragilidades e potencialidades da instituição: Médias abaixo de 3 

constituem fragilidades e médias com valor igual ou superior a 4 constituem 
potencialidades da instituição. 

Quadro 04. Percepção dos Estudantes sobre o Ensino de Graduação –2011 

Fragilidades Média Potencialidades Média

Reuniões periódicas para discutir 
problemas do curso. 

2,93 Alcance dos objetivos do meu 
curso. 

4,28 

  Adequação do número de 
disciplinas para o estudante, por 
período letivo. 

4,37 

  Posição das disciplinas na 
grade curricular (organização 
horizontal e vertical.)   

4,23 

  Duração do curso, em número 
de semestres letivos, para a 
formação profissional. 

4,48 

  Equilíbrio na quantidade de 
trabalhos exigidos do estudante 
em cada semestre no curso. 

4.44 

 
 
Quadro 05. Percepção dos Professores sobre o Ensino de Graduação- 2011 

QUESTÕES SIM NÃO SCI 
Você conhece o Projeto Pedagógico-PPC do(s) curso(s)  em que 
você atua ? 

61,29 25,81 12,90

O PPC está sendo efetivamente realizado ? 43,55 14,52 41,94
 Você conhece a matriz curricular do (s) curso (s) em que você 
atua? 

91,94   8,06 00,00

 A matriz curricular do curso está sendo seguida? 72,58   8,06 19,35
 A matriz de seu curso necessita de reformulação? 46,77 29,03 24,19
 Há reuniões periódicas para discutir problemas do curso ? 
 

87,10   3,23   9,68
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Quadro 06. Potencialidades identificadas pelos professores sobre ensino de 
graduação - 2011 

Potencialidades Média

Adequação do número de disciplinas para o estudante, por período letivo. 4,42 

Posição das disciplinas na  grade curricular (organização horizontal e vertical). 4,00 

Equilíbrio na quantidade de trabalhos exigidos do estudante em cada semestre, 

no curso. 
4,47 

Alcance dos objetivos do meu curso. 
 

4,60 

 
Em relação ao ensino de graduação, algumas questões precisam ter atenção 

especial  da FDV. O aspecto relacionado com reuniões periódicas para discussão de 

problemas do curso tem sido apontado como fragilidade também nas avaliações 

anteriores. Outro fato a ser comentado é a porcentagem de professores que afirmam não 

ter condições de informar se o projeto pedagógico do curso está efetivamente sendo 

realizado. 

 

3.3. Ensino de Pós-Graduação 
 

A Instituição ofereceu cursos de especialização  lato sensu e MBA nas áreas de 

sua competência, no período de 2006 a 2010. São cursos com forte vínculo com os de 

graduação, o que abre perspectivas de envolvimento de parte de seu corpo docente com 

atividades próprias deste novo patamar de ensino-aprendizagem, trazendo retorno 

altamente positivo para a graduação. Na realidade, esta relação é uma via de mão dupla 

de benefícios.  

O oferecimento de cursos é pautado na demanda de mercado e na identificação 

com os cursos já oferecidos pela FDV, de modo a aproveitar seu corpo docente. 

Em 2010, foi oferecido o curso de especialização em Supervisão Pedagógica, 

Orientação Educacional e Inspeção Escolar. 

 
3.4. Pesquisa 

 
 A Faculdade ainda não possui um programa institucionalizado de pesquisa. 

 
3.5.  Extensão e Responsabilidade Social da Instituição 
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Um aspecto importante a ser mencionado, em relação à extensão, foi a 

implantação do Núcleo de Extensão da FDV, em 2011, o que permitiu uma 

institucionalização e ampliação de suas atividades. Este aspecto foi destacado pelo 

Diretor Geral da FDV e Coordenadores de curso.  

Dentre as atividades desenvolvidas pela FDV, em 2011, os coordenadores de 

curso destacaram  as ruas de lazer, atividades desenvolvidas em parceria com órgãos 

externos à faculdade e setores da sociedade; promoção do evento “FDV no dia de 

responsabilidade social” realizado em bairro da cidade de Viçosa e que contemplou 

atividades diversas como leituras infantis, brincadeiras diversas, palestras sobre higiene, 

uso racional de energia, etc. Estas atividades envolveram estudantes e docentes dos 

diversos cursos da FDV. 

As coordenações têm apoiado as ações propostas pela extensão. A coordenadora  

do curso de Sistemas de Informação mencionou a participação de estudantes e 

egressos do curso na elaboração de folder, cartazes para a semana acadêmica dos 

cursos da FDV e atualização de site para gerenciar as inscrições, emissão de listas de 

participantes, etc. A preparação de certificados também contou com o envolvimento da 

coordenadora do curso de Sistemas de Informação. 

 

 
Quadro 07.  Potencialidade verificada pelos estudantes sobre responsabilidade 
social-2011 

Potencialidade Média

Relacionamento da FDV com o mercado de trabalho. 4,21 

 
 Destaca-se na dimensão sobre responsabilidade social, a visão positiva dos 

estudantes quanto à integração faculdade/mercado de trabalho. 

Nos questionários dos professores não foram destacadas aspectos relacionados 

com potencialidades. 
 

3.6. Comunicação com a Sociedade 
 
 Dentre as ações desenvolvidas pela Instituição no sentido de promover a 

comunicação com a sociedade, podem ser mencionadas as seguintes: implantação e 

institucionalização de uma estrutura de Ouvidoria, envolvendo recursos humanos e 

normas de atendimento ao público usuário; aumento do número de assinatura de 
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convênios com empresas e instituições de ensino ou de assistência social de Viçosa e 

região; intensificação da distribuição externa do jornal da FDV, ampliando a extensão de 

seus conteúdos e aumentando sua tiragem. 

 

Quadro 08.  Percepção dos professores em relação à comunicação com a 
sociedade - 2011 
 
Potencialidade Média
Divulgação pelos professores do desempenho da FDV junto à comunidade . 
 

4,45 

 
Nos questionários dos estudantes e funcionários não foram destacados aspectos 

relacionados com potencialidades. 

 
3.7. Organização e Gestão da Instituição 

 

A gestão da FDV é compartilhada pelos Diretores Administrativo e Acadêmico, 

sendo que as decisões estratégicas da instituição são tomadas no Conselho de 

Administração da  AVEP.  

Na execução dos seus trabalhos, a Administração da Faculdade conta com órgãos 

e serviços de apoio acadêmico. 

O Sistema Acadêmico informatizado tem facilitado o trabalho no que se refere às 

 informações sobre a vida acadêmica dos estudantes. O registro de conteúdo de aulas, 

notas e faltas é feito eletronicamente, bem como um processo de comunicação dos 

professores com os estudantes. O módulo da biblioteca permite a consulta ao seu acervo 

pela comunidade acadêmica e outro módulo permite o acompanhamento financeiro. 

A tomada de decisão pedagógica na Faculdade de Viçosa fica sob a 

responsabilidade da Direção Geral, das Coordenações e dos órgãos  colegiados. Em 

2009, foram criadas as comissões coordenadoras dos cursos da FDV e, em 2011, foi 

implantado  o Núcleo Docente Estruturante dos cursos de graduação.  

 O arquivo da FDV tem suas informações organizadas em pastas de professores, 

de estudantes e de cursos. Todos os processos são arquivados. A Instituição conta com 

instrumentos normativos sobre procedimentos e processos e manual de cargos e funções. 

O regimento estabelece as competências dos diversos órgãos e conselhos, o que 

possibilita a condução das atividades de maneira organizada. Há participação das 

coordenações nos conselhos e consulta às mesmas nas questões que se relacionam com 

a condução acadêmica dos cursos. 
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A Instituição possui um sistema para registro acadêmico que tem possibilitado um 

bom desenvolvimento do trabalho. O registro de processos de licenças, aproveitamento de 

disciplinas, transferência, etc são organizados tendo como apoio e responsabilidade  um 

secretário. 

Alguns coordenadores mencionaram a ocorrência, em 2011, de reuniões semanais 

dos coordenadores, que permitiram a discussão de questões referentes aos cursos e 

proposição de encaminhamentos para sua melhoria. Segundo a coordenadora do curso de 

Administração, foi iniciada a elaboração de um planejamento estratégico da instituição 

baseado nas análises da última avaliação institucional. Este planejamento, embora não 

concluído, foi entregue aos avaliadores do MEC, em sua visita à instituição. 

 

Quadro 09. Percepção dos Estudantes sobre a Organização e Gestão da FDV –2011 

Potencialidade Média
Desempenho da coordenação de curso 4,35 
 
 
Quadro 10. Percepção dos Professores sobre a Organização e Gestão da FDV- 2011 

Questões Sim Não SCI 
 Participo nas decisões relacionadas ao setor 
acadêmico. 

32,26 67,74 00,00 

 Sou incentivado a apresentar sugestões para 
melhoria do curso para o qual leciono. 

91,94 8,06 00,00 

 A coordenação do curso tem disponibilidade 
para atendimento aos professores 

91,94 8,06 00,00 

 
 
Quadro 11. Percepção dos Funcionários sobre a Organização e Gestão da FDV- 
2011 

Questões Sim Não  SCI 
Sou incentivado a participar das decisões 
relacionadas com meu setor. 

72,73 18,18 9,09 

 Apresento sugestões para melhoria do serviço. 72,73 27,27 00,00 
 Sigo o manual de cargos e funções na 
realização do trabalho. 

27,27 45,45 27,27 

 Executo prontamente minhas atividades. 90,91 9,09 00,00 
 Encaminho, em tempo hábil, as informações 
solicitadas por outros setores da FDV 

90,91 9,09 00,00 

 
Destaca-se o trabalho das coordenações, junto aos estudantes e professores, 

ressaltado por esses dois segmentos nesta avaliação. A participação dos professores nas 
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decisões relacionadas ao setor acadêmico continua sendo um item que precisa ser 

melhorado. 

3.8. Política de Atendimento a Estudantes 
 

A FDV participa do Programa Universidade Para Todos (PROUNI) e do Programa 

de Financiamento Estudantil (FIES). Também, são oferecidas oportunidades de acesso a 

bolsas de trabalho e às atividades de monitoria. 

Pelo sistema acadêmico são disponibilizados relatórios gerenciais sobre 

matrículas, trancamentos, formandos, número de alunos por professor nos cursos que 

permitem o acompanhamento de ingresso, formação e evasão. Durante o curso, o 

estudante conta com o acompanhamento de seu desenvolvimento acadêmico através da 

coordenação que elabora um plano de estudo individualizado para o aluno que possui 

reprovações.   

Segundo os coordenadores de curso, o atendimento a estudantes é feito, 

individualmente, nas salas das coordenações, pelo sistema acadêmico e por e.mail. Em 

2011, foram criados formulários de atendimento ao discente com a finalidade de 

institucionalizar este processo. 

 

 
Quadro 12. Percepção dos Estudantes quanto a Política de Atendimento pela FDV-
2011 

Potencialidades Média
Serviços prestados pela secretaria da FDV 4,48 
Relacionamento com a Coordenação do Curso 4,31 
Relacionamento com os funcionários da FDV 4,52 
Relacionamento com os professores da FDV 4,69 
Atendimento aos estudantes sobre questões relacionadas ao curso 4,48 
 

A dimensão sobre política de atendimento da FDV recebeu avaliação positiva pelos 

estudantes. Como aconteceu nas avaliações anteriores, o relacionamento dos estudantes 

com professores, funcionários e coordenações foi considerado relevante. 

 

3.9. Política de Atendimento aos Egressos 
 

As coordenações mantêm contato com os egressos através do sistema acadêmico, 

informando sobre alguma oportunidade de emprego e fornecendo orientações quando 

solicitadas.  
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Sempre que há oportunidade,  alguns  egressos são convidados  para proferirem 

palestras na FDV sobre diversos temas como:  trajetória profissional, mercado de 

trabalho, importância da faculdade na vida profissional, entre outros. 

Foram enviados, pela CPA, questionários aos egressos da FDV dos cursos de 

Administração, Pedagogia e Sistemas de Informação. Houve retorno de apenas quatro 

questionários do curso de Sistemas de Informação e quatro de Administração, sendo um 

número insuficiente para análise. 

 
3.10. Infra-Estrutura Física 

      Segundo o Diretor Geral, em 2011, foram desenvolvidas as seguintes ações no 

sentido de melhorar a infraestrutura física da Faculdade: 

1) Renovação dos computadores dos laboratórios da FDV, com a aquisição de 42 

novos computadores.  

2) Montagem de dois laboratórios: um para Física/Química e outro para 

Citologia/Histologia/Anatomia, com a disponibilização de material pertinente à 

realização de aulas experimentais. 

3) Montagem dos laboratórios de Áudio/Vídeo, Fotografia e Ilha de Edição para o 

curso de Publicidade e Propaganda. 

5) Novo ambiente para a Biblioteca com avanço no que diz respeito à presença de 

dois computadores para acesso ao acervo e à Internet. 

6) Investimento adequado na aquisição de títulos de Bibliografias Básicas que 

estiverem em falta. 

7) Disponibilização, no espaço da biblioteca, de uma sala reservada que permite um 

ambiente de estudo mais tranquilo. 

8) Apresentação de um projeto, com vistas a viabilizar o acesso de portadores de 

necessidades especiais a todos os serviços ou espaços essenciais (Laboratórios, 

Biblioteca, Coordenações, Diretoria, Xerox, Coordenação PROUNI, Coordenação 

FIES e salas de aula requeridas), a partir de 31/07/2011.  

A coordenadora do curso de Pedagogia mencionou o laboratório de Ensino e 

Práticas Pedagógicas e a Brinquedoteca como espaços importantes para o curso. 

Segundo a coordenadora, os jogos e brinquedos confeccionados são colocados à 

disposição dos estudantes para o planejamento de aulas exigidas durante a regência. 

Os coordenadores de curso mencionaram, ainda, a aquisição de mais um 

aparelho  data show e compra de livros para os cursos, atendendo as solicitações que 

são feitas mediante formulário próprio. Os coordenadores dos cursos de Educação Física 
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e Pedagogia salientaram a necessidade de aquisição de livros relacionados a algumas 

temáticas desses cursos. 

 

 

 Quadro 13. Percepção dos Estudantes sobre a Infra-Estrutura da FDV- 2011 

Fragilidade Média Potencialidades Média

Arejamento das salas de aulas. 2,95 Dimensões das salas de aulas 
em relação ao número de 
estudantes. 

4,25 

  Adequação dos laboratórios às 
atividades. 

4,12 

  Facilidade de acesso às salas 
de aulas e demais instalações. 

4,46 

   Acesso ao laboratório de 
informática fora do horário de 
aulas. 

4,37 

  Limpeza das instalações. 4,81 
  Qualidade dos equipamentos 

dos laboratórios. 
4,06 

  Condições de uso dos 
equipamentos. 

4,03 

  Suficiência do material de 
consumo. 

4,42 

  Acesso às obras do acervo da 
Biblioteca. 

4,33 

  Serviços prestados pela 
biblioteca (localização de 
bibliografia, normas de 
referência bibliográfica e de 
citação etc.). 

4,29 

 
 
Quadro 14. Percepção dos Professores sobre a Infra- Estrutura da FDV-2011 

Fragilidades Média Potencialidades Média

Adequação da sala de professores. 2,95 Limpeza das instalações. 4,84 

Quantidade de equipamentos 

necessários à realização do trabalho. 
2,63 Suficiência do material de 

consumo. 

4,81 

Condições de uso dos equipamentos. 2,74 Acesso às obras do acervo da 

Biblioteca. 

4,79 

  Ambiente para estudo na 

biblioteca (silêncio). 

4,76 
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Quadro 15. Percepção dos Funcionários sobre a Infra-Estrutura Física da FDV-2011 

Potencialidades Média 

Limpeza das instalações 4,82 

Suficiência do material de consumo 4,55 

 
Houve melhora na avaliação dos estudantes quanto à infraestrutura em relação à 

avaliação realizada em 2010. No entanto, na avaliação de 2011, os professores 

apontaram fragilidades, o que não aconteceu na avaliação de 2010. 

 
3.11. Política de Pessoal 
 
Quadro 16 -   Percepção dos Professores sobre a Política de Pessoal da FDV - 2011 

QUESTÕES SIM NÃO SCI 
 A instituição incentiva a participação de professores em cursos, 
seminários, palestras que visem  ao aprimoramento profissional. 

29,03 45,16 25,81

 Meu potencial de trabalho é bem aproveitado. 82,26 17,74 00,00
 A instituição atende as solicitações dos professores. 82,26 14,52 3,23 
 A FDV provê serviço de  atendimento pedagógico a professores. 19,35 64,52 16,13
 Conheço o Plano de Carreira do Pessoal Docente da FDV. 
 

90,32 9,68 00,00

 
 
Quadro 17 -    Percepção dos Funcionários  sobre a Política de Pessoal da FDV - 
2011 

QUESTÕES SIM NÃO SCI 
As condições de trabalho dos funcionários da FDV são adequadas 
ao desempenho da função? 

63,64 27,27 9,09 

O número de funcionários atende as necessidades de seu 
trabalho? 

54,55 45.45 00,00

A FDV propicia treinamento inicial do funcionário para o exercício 
da função. 

81,82 18,18 00,00

A instituição oferece oportunidade para o funcionário freqüentar 
cursos, seminários, palestras. 

27,27 36,36 36,36

Sou prontamente atendido quando necessito de orientação. 72,73 18,18 9,09 
 

O incentivo ao aprimoramento profissional dos professores e treinamento dos 

funcionários são aspectos que precisam ser melhorados na opinião desses segmentos. 

 

3.12. Sustentabilidade Financeira 
 

A Faculdade de Viçosa é mantida pela Associação Viçosense de Ensino e 

Pesquisa (AVEP), não ocorrendo financiamento externo.   
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A captação de recursos para aplicação nos programas de ensino e extensão tem sido 

feita pela mantenedora, de acordo com as necessidades detectadas e respeitando-se 

prioridades estabelecidas.  

Segundo o presidente da AVEP, a FDV procura se adaptar às variações do mercado 

em termos de concorrência, situação econômica da população e, desta forma, procura 

sempre a otimização. Contudo, a sustentabilidade da FDV está diretamente ligada ao seu 

crescimento (abertura de novos cursos). Não se pretende, a curto prazo, captação de 

recursos de mercado. 

 

3.13.  Planejamento e Avaliação 
Em relação à dimensão Planejamento e Avaliação, estudantes, professores e 

funcionários foram questionados sobre a importância dos processos de avaliação 

institucional, a utilização dos resultados nos processos de planejamento da instituição e, 

ainda, sobre o conhecimento dos resultados de avaliações anteriores desenvolvidas na 

Faculdade. Cabe registrar que os resultados da avaliação institucional são discutidos com 

os diferentes segmentos da instituição e disponibilizados no sistema acadêmico da FDV, 

para consulta desses segmentos. 

 
Quadro 18 -    Percepção dos Estudantes sobre  Planejamento e Avaliação - 2011 

QUESTÕES SIM NÃO SCI 
 Você considera importante que a FDV realize periodicamente 

processos de avaliação institucional? 
97,98 00,00 2,02 

 Os resultados da avaliação institucional são utilizados para 
elaboração do planejamento das ações da FDV? 

14,92 38,71 46,37

 Você conhece os resultados das avaliações institucionais da FDV, 
realizadas em 2006, 2008, 2009 e 2010, divulgados no Painel 
do Estudante? 

56,05 41,53 2,42 

 
 
 
Quadro 19 -   Percepção dos Professores sobre  Planejamento e Avaliação - 2011 

QUESTÕES SIM NÃO SCI 
 Você considera importante que a FDV realize periodicamente 
processos de avaliação institucional ? 

96,77 00,00 3,23 

 Os resultados dos processos da avaliação institucional são 
utilizados para elaboração do planejamento das ações da FDV? 

67,74 00,00 32,26

 Você conhece os resultados das avaliações anteriores da FDV, 
divulgados no Painel do Professor? 

72,58 11,29 16,13
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Quadro 20 -    Percepção dos Funcionários sobre  Planejamento e Avaliação - 2011 
QUESTÕES SIM NÃO SCI 

 Você considera importante que a FDV realize, periodicamente, 
processos de avaliação institucional ? 

81,82 00,00 18,18

Os resultados da avaliação institucional da FDV têm sido 
utilizados para elaboração do planejamento de ações da FDV ? 

81,82 00,00 18,18

Você conhece os resultados das avaliações anteriores da FDV, 
divulgados no FDV Sistema/Administrativo? 

72,73 9,09 27,27

 

A maior parte dos respondentes dos três segmentos afirma conhecer os resultados 

das avaliações institucionais da FDV realizadas anteriormente.  

É necessário mencionar que os três segmentos consideram a importância da 

avaliação institucional na Faculdade de Viçosa. No entanto, somente uma porcentagem 

pequena de estudantes afirma que os resultados dos processos avaliativos são utilizados 

para o planejamento das ações da FDV.  

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Participaram desta avaliação: representante da mantenedora, diretor geral, 

coordenadores dos cursos, docentes, discentes e funcionários. 

Os resultados indicam que alguns aspectos devem merecer atenção especial por 

parte da administração da FDV: maior envolvimento dos estudantes com as questões 

relacionadas com os cursos, realização de reuniões periódicas para discutir problemas do 

curso e participação nas decisões relacionadas ao setor acadêmico, melhor conhecimento 

da estrutura administrativa da FDV pelos estudantes, adequação da sala dos professores, 

quantidade e condições dos equipamentos utilizados pelos professores, incentivo ao 

aprimoramento profissional dos professores e oferecimento de treinamento aos 

funcionários. Alguns desses resultados  já foram ressaltados em avaliações anteriores.  

Dentre os aspectos avaliados como potencialidades da instituição, podem ser 

destacados os seguintes: bom relacionamento entre os diversos segmentos da 

comunidade acadêmica, clima favorável ao desenvolvimento dos trabalhos, alcance dos 

objetivos dos cursos e relativa melhoria dos laboratórios.  

Cabe ressaltar que a direção da FDV mostra-se aberta e sensível a sugestões e 

solicitações dos corpos docente, discente e administrativo. 
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6. SUGESTÃO DE AÇÕES QUE PODEM SER DESENVOLVIDAS PELA FDV 
 

Com base nos resultados da avaliação institucional de 2011, sugere-se que a 

instituição desenvolva ações visando a melhoria da qualidade da educação superior: 

• Informações sobre a estrutura administrativa da FDV, especialmente no segmento 

dos estudantes; 

• Informações periódicas sobre o desenvolvimento de projetos da FDV, em 

diferentes canais de comunicação; 

• Treinamento e acompanhamento dos funcionários para o exercício da função; 

• Reuniões com estudantes para discussão de questões relacionadas ao setor 

acadêmico; 

• Aquisição e manutenção de equipamentos das atividades acadêmicas; 

• Utilização dos resultados das avaliações para o planejamento da instituição; 

• Adequação da sala dos professores;  

• Aumento da quantidade e da qualidade dos equipamentos utilizados pelos 

professores; 

• Incentivo ao aprimoramento profissional dos professores.  

• Orientar os representantes docentes e discentes para que informem aos seus 

pares os resultados dos assuntos discutidos nos colegiados. 
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