
SÍNTESE DOS RESULTADOS  
DA QUARTA AUTO-AVALIAÇÃO DA FDV -2010

A Avaliação na Faculdade de Viçosa

O Sistema proposto de avaliação institucional, para a Faculdade de Viçosa, tem 

sido importante, pelo menos nos seguintes aspectos:

• Este  tipo  de  avaliação  é  um  processo  permanente  nas  Instituições  de  Ensino 

Superior;

• Envolve  toda a  comunidade acadêmica,  por  meio  de  seus  três  segmentos,  no 

processo de avaliação, razão pela qual são membros efetivos da Comissão Própria 

de Avaliação - CPA/FDV os representantes desses segmentos;

• A CPA é constituída de forma a desempenhar seu papel com autonomia e com 

apoio institucional da direção da FDV;

• Promove a interação da Instituição FDV com a comunidade onde está inserida, 

sendo  que  membros  da  CPA  pertencem  à  classe  empresarial  (Associação 

Comercial);

Os resultados da auto-avaliação permitem um retorno à FDV sobre o que ela espera da 
comunidade acadêmica e indicações de sua imagem perante a comunidade onde está 

inserida.
Objetivo:  Realizar a quarta 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  envolvidos  na  auto-avaliação: representante  da  mantenedora-AVEP, 

diretores, coordenadores, professores, estudantes e funcionários.

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  do  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) Sustentabilidade Financeira.

Para o desenvolvimento desta avaliação institucional, foram utilizados os seguintes 

instrumentos:



Questionários –  Os  questionários  foram  aplicados  aos  alunos,  professores, 

funcionários.  Tais  questionários  constaram  de  questões  fechadas.  Algumas  dessas 

questões foram de caráter informativo e as respostas obedeceram as 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 .

Entrevistas – Os itens das entrevistas foram enviados por e.mail ao representante 

da  Mantenedora,  Diretor  Geral  da  Faculdade,  Diretor  Administrativo-Financeiro, 

Coordenadores de Curso e recebidos pela CPA também por e.mail.

Organização e Análise dos Resultados – Para tabulação dos dados do questionário 

foi  utilizado o programa ACCESS.  Após a tabulação,  os  dados foram analisados por 

dimensão, obedecendo a organização das questões.

Os  dados  das  entrevistas  realizadas  com  o  representante  da  mantenedora, 

diretores e coordenadores de curso foram organizados por dimensão avaliada, buscando-

se verificar os aspectos emergentes em cada dimensão.

Resultados da Quarta Auto-Avaliação

Dimensão 1 – Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

Segundo o Diretor  Geral  da FDV,  o Plano de Desenvolvimento  Institucional  da 

Faculdade de Viçosa  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”.

A Associação Viçosense de Ensino e Pesquisa Ltda. – AVEP, aprovou um PDI 

para o período 2007-2011, mas ainda não se conseguiu sua incorporação no sistema e-

mec.

Consta do PDI, 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 (Gestão de Negócios e Comércio Exterior), Pedagogia,  Sistemas de 

Informação, Comunicação Social, Engenharia de Produção  e Educação Física . O futuro 

curso de Engenharia Ambiental foi protocolado no MEC e a FDV aguarda a visita “in loco” 

para sua autorização.



Os resultados de  questões informativas  são apresentados em quadros  com os 

itens do questionário.  Os resultados de questões avaliativas foram apresentados com 

base  em  suas  médias.  São  considerados  fragilidades  aspectos  em  que  as  médias 

ficaram abaixo  de  3,00.  As  potencialidades  correspondem  aos  aspectos  em que  as 

médias foram igual ou superior a 4,00.

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

Quadro 01 – Conhecimento da Instituição pelos Estudantes - 2010
QUESTÕES SIM NÃO SCI

Conheço o Manual do Estudante disponível na pagina eletrônica 
da  FDV. 51,87 43,15 4,15

Conheço a estrutura administrativa da FDV. 42,32 50,21 7,05

Participo de atividades que visam à elaboração/reformulação de 
documentos normativos da instituição. 6,22 86,31 6,64

Conheço os Projetos Desenvolvidos pela FDV (extensão e 
desenvolvimento). 19,09 69,29 11,20

A FDV favorece o acesso aos documentos normativos da 
instituição. 18,67 30,29 49,79

Quadro 2 - Conhecimento da Instituição pelos Professores -2010
QUESTÕES SIM NÃO SCI

Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 
FDV? 55,26 42,11 2,63

Você conhece o Regimento da FDV? 78,38 18,92 2,70
Você conhece a estrutura administrativa da FDV? 86,84 5,26 7,89
Você participa de atividades que visam a elaboração/reformulação 
de documentos normativos da instituição? 15,79 81,58 2,63

Você conhece os projetos desenvolvidos pela FDV ( extensão e 
desenvolvimento)? 63,16 15,79 21,05

A FDV favorece acesso aos documentos normativos da 
instituição? 68,42 10,53 21,05

Você conhece a missão da FDV? 89,47 10,53 0,00
As atividades de ensino e extensão realizadas atendem a missão 
da FDV? 71,05 5,23 23,68

Quadro 3 - Conhecimento da Instituição pelos Funcionários - 2010

QUESTÕES SIM NÃO SCI
Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 44,44 44,44 11,11
Conheço o Regimento da FDV. 33,33 33,33 33,33
Conheço a estrutura administrativa  da FDV. 88,89 0,00 11,11
Conheço o Manual de Cargos e Funções da FDV. 55,58 22,22 22,22
Participei da elaboração/reformulação do PDI. 11,11 88,89 0,00
Participei da elaboração/reformulação do manual de Cargos e 
Funções. 11,11 77,78 11,11



Conheço os projetos desenvolvidos pela FDV (extensão e 
desenvolvimento). 22,22 66,67 11,11

A FDV favorece o acesso aos documentos normativos da 
instituição. 33,33 0,00 66,67

Você conhece a missão da FDV? 77,78 11,11 11,11

Como pode ser observado nos quadros anteriores, os segmentos que compõem a 

comunidade acadêmica precisam conhecer melhor a instituição da qual fazem parte. A 

FDV necessita  desenvolver  ações que possam promover  maior  conhecimento de sua 

estrutura e de seus projetos.

Dimensão 2. Políticas para o ensino, pós-graduação, pesquisa e extensão

Ensino de Graduação

Segundo o Diretor Geral, no decorrer do ano de 2010 foram implementados os 

cursos de Engenharia de Produção e de Bacharelado em Educação Física, além de ter 

sido protocolado o curso de Engenharia Ambiental, que aguarda a visita da Comissão de 

Avaliação “in loco” com vistas à sua autorização. Projetos Pedagógicos de novos cursos 

encontram-se em andamento neste ano de 2011.

Houve  também  a  aprovação  de  uma  Resolução,  pelo  CEPE,  disciplinando  a 

formação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada curso oferecido pela FDV, o 

que, juntamente com os Colegiados de Curso e as Comissões Coordenadoras de cada 

curso, contribuirá para o aumento de qualidade dos cursos oferecidos.

Segundo a coordenadora do Curso de Pedagogia, o currículo do curso 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  contemplam 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. 

A concepção inerente ao projeto pedagógico do curso de Pedagogia é  valorizar a 

dialogicidade e a participação dos estudantes. Na condução das atividades pedagógicas, 

não poderia ser diferente já que a finalidade do curso é formar professores  que por sua 



vez vão contribuir na formação de crianças , jovens ou adultos que como cidadãos devem 

ser participativos e sujeitos neste processo de ensino e aprendizagem.

O curso proporciona também às alunas, a participação em atividades extra-classe, 

como palestras, mostras de trabalho e outros.

As reuniões do Departamento, as discussões com os professores, as avaliações de 

disciplinas realizadas pelos estudantes permitem um acompanhamento e avaliação do 

desenvolvimento curricular .

A concepção do projeto de formação de professores, o perfil do profissional a ser 

formado  e  orientações  que  são  sugeridas  pelo  MEC  direcionam  o  trabalho  a  ser 

desenvolvido e indicam possíveis mudanças ou permanência da matriz curricular.

Em  2010,  a  Coordenadora  do  curso  destaca  como  ações  importantes  a 

implantação do Núcleo Docente Estruturante-NDE e a discussão do projeto pedagógico 

dando-se ênfase às atividades complementares visando ao enriquecimento da formação 

do profissional da área.

 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.

A Coordenadora do curso de Administração informou sobre as seguintes ações 

realizadas  em  2010:  regulamentação  do  Núcleo  Docente  Estruturante  do  curso  de 

Administração e implantação do colegiado do curso.

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.

Em  2010,  foi  criada  a  Comissão  Coordenadora  do  curso  de  Publicidade  e 

Propaganda, com representantes dos professores e dos estudantes.

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.

As  práticas  pedagógicas  desenvolvidas  no  curso  de  Sistemas  de  Informação 

envolvem: aulas práticas, seminários com profissionais convidados, trabalhos em grupo, 

visitas técnicas em empresas relacionadas com Tecnologia da Informação, em Viçosa e 

região.

Em reuniões com o corpo docente são discutidos assuntos relativos a currículos. 

Outra ocasião em que se inicia discussão sobre revisão curricular são as reuniões da 

diretoria acadêmica com as coordenações de curso.

 A  Coordenadora  do  curso  de  Sistemas  de  Informação  relatou  como  ação 

importante, em 2010, a seleção de representante discente na Comissão Coordenadora do 

curso.

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

line, em 2010, a avaliação das disciplinas oferecidas no segundo semestre.

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 do curso de Educação Física, em 2010, foi realizado o 

alinhamento da grade curricular com inclusão da disciplina DCH 100-Leitura e Produção 

de Textos no primeiro período e recolocação da disciplina DEF 230- Métodos e Técnicas 

de Estudo em Redação e Textos Científicos, no terceiro período.

O curso de Engenharia de Produção foi implantado em 2010 e busca a formação 

de um profissional com sólida formação técnica que o capacite a identificar, formular e 

solucionar  problemas ligados às atividades de projeto,  operação e  gerenciamento  do 

trabalho e de sistemas de produção e distribuição de bens e/ou serviços, considerando 

seus aspectos humanos, econômicos, sociais e ambientais. 

O futuro profissional deverá atuar na implantação  de Sistemas de Tecnologia da 

Informação; Operações envolvendo distribuição de produtos e controle de suprimentos; 

Planejamento  de  produção  e  de  produtos;  Ergonomia;  Engenharia  de  segurança; 

Engenharia de métodos; Qualidade e controle da produção; Organização e controle do 

trabalho.

A Faculdade de Viçosa realiza avaliação das disciplinas semestralmente por meio 

de  questionários  respondidos  pelos  estudantes.  Em  2010,  pela  primeira  vez,  esta 

avaliação foi realizada on line.

A avaliação de disciplinas realizada pela FDV  é de natureza formativa e tem por 

objetivo  fornecer  subsídios  a  Professores,  Estudantes,  Coordenadores  de  Curso  e 

Direção. 



Essa  avaliação  visa  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.

A  seguir  são  apresentados  quadros  relativos  a  percepção  de  estudantes  e 

professores sobre o ensino de graduação. 

Quadro 4. Percepção dos Estudantes sobre o Ensino de Graduação –2010

Fragilidades Média Potencialidades Média
Reuniões periódicas para discutir 
problemas do curso. 2,15

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

4,18

Utilização de novas tecnologias de 
ensino no curso 2,84

Quadro 5. Percepção dos Professores sobre o Ensino de Graduação- 2010

QUESTÕES SIM NÃO SCI
Você conhece o Projeto Pedagógico-PPC do(s) curso(s)  em que 
você atua ? 84,21 15,79 0,00

O PPC está sendo efetivamente realizado? 42,11 10,53 47,37
Você conhece a matriz curricular do (s) curso (s) em que você 
atua? 94,74 5,26 0,00

A matriz curricular do curso está sendo seguida? 71,05 5,26 23,68
A matriz de seu curso necessita de reformulação? 34,21 34,21 31,58
Há reuniões periódicas para discutir problemas do curso? 42,11 39,47 13,16

É importante mencionar que o item referente às reuniões para discutir problemas 

do  curso,  considerado  fragilidade,  esteve  presente  em  avaliações  anteriores.  A  FDV 

precisa ter atenção especial em relação a esta questão. Chama atenção ainda o fato de 

47,37% dos  professores  afirmarem que  não  têm condições  de  informar  se  o  projeto 

pedagógico do curso está sendo efetivamente realizado.  

Ensino de Pós-Graduação

A Instituição está oferecendo cursos de especialização  lato sensu e MBA nas 

áreas  de  sua  competência,  desde  2006.  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.



Segundo  o  Diretor  Geral,  a  pós-graduação,  em  2010,  foi  estimulada  com  o 

oferecimento  de  um curso  de  especialização  em Supervisão  Pedagógica,  Orientação 

Educacional e Inspeção Escolar.  

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.

Pesquisa

A intenção da FDV é se aproximar das atividades de pesquisa no futuro. 

Extensão
Segundo o Diretor  Geral  e  as coordenações de cursos,  em nível  de extensão, 

concluiu-se o Projeto Com vida Ativa, voltado para a Terceira Idade, com uma solenidade 

de  entrega  dos  certificados  de  conclusão.  Outras  atividades  foram  estimuladas  pela 

Direção  da  FDV:  projeto  Brinquedoteca  com  a  Construção  de  brinquedos  e  jogos 

educativos - ( utilizados durante o estágio nas escolas ); disciplina Estudos Pedagógicos 

Integrados com Trabalho em asilos, escolas, creches e presídios; Campanha de coleta de 

livros infantis com  doação para creches; Ação Social - Apoio ao CONSEP - Viçosa MG 

( Atividade rua de Lazer – Nova Viçosa, com uma parceria:  CONSEP , Faculdade de 

Viçosa ( Curso de Pedagogia , Educação Física , Sistema de Informação e Publicidade). 

Foram  incorporados dois professores da FDV nas atividades de Comunicação com a 

Sociedade e de Extensão. Foram estimuladas as realizações da Semana Acadêmica  e 

Mostra de Trabalhos Acadêmicos e Científicos da FDV.

Ocorreram ainda reuniões com dirigentes do Arranjo Produtivo Local de Tecnologia 

da Informação-APL-TI  pois a Faculdade de Viçosa sediará o encontro do APL-TI, em 

2011.

Dimensão 3:  Responsabilidade Social da Instituição

A Direção da FDV assinou Termos de Renovação da Adesão ao PROUNI e ao 

FIES.

A FDV  contribui  de  forma  efetiva  para  o  Arranjo  Produtivo  Local  (APL)  de 

Tecnologia da Informação em Viçosa e região. Vários trabalhos de conclusão de curso de 

seus  estudantes  estão  voltados  para  a  solução  de  problemas  sociais  de  natureza 

administrativa, educacional ou informativa. 



      A  FDV mantém diversos  convênios  com entidades  de  classe  na  região  como 

Prefeituras, Associação Comercial  de Viçosa, Clube do Diretores Lojistas,  FUNARBE, 

AGROS,  Polícia Militar, Casa do Empresário, Hospitais, etc., com vistas à formação de 

recursos humanos e ao desenvolvimento de atividades de interesse comum.

A atividade de interação social é uma preocupação constante no curso de Pedagogia 

sendo  conduzida  por  meio  de  projetos  desenvolvidos  nas  diferentes  disciplinas  e 

principalmente nos estágios. 

Uma  outra  atividade  de  interação  é  o  desenvolvimento  do   Programa  de  Apoio 

Educacional  a Jovens e Adultos (PAE_EJA) que tem  permitido   que as alunas do curso 

de  Pedagogia vivenciem a prática  de ensino com o   público  da EJA.  Esta  interação 

proporcionou à comunidade apoio na leitura e escrita, noções básicas da matemática e 

informática.

No  aspecto  de  defesa  do  meio  ambiente,  estudantes  e  professores  do  curso  de 

Pedagogia participaram do Projeto CEMIG.

No  curso  de  Comunicação  Social-Publicidade  e  Propaganda  têm  sido 

desenvolvidas atividades junto a Instituições de Ensino  visando o planejamento e criação 

de peças publicitárias 

Em relação à percepção dos professores quanto a responsabilidade Social da FDV, 

o  aspecto  de  destaque  foi  o  relacionamento  da  FDV  com  o  mercado  de  trabalho 

considerado uma potencialidade da Instituição.

Dimensão 4. A Comunicação com a Sociedade

Com o propósito  de  facilitar  a  comunicação com a sociedade,  a  Faculdade de 

Viçosa  incorporou,  no  final  de  2010,  segundo  o  Diretor  Geral,  dois  professores  nas 

atividades de Comunicação com a Sociedade e de Extensão. 

O Jornal  da FDV, como canal  de comunicação interna e externa,  foi  veiculado 

periodicamente durante o ano de 2010.

De modo geral, houve a preocupação de alimentar o site da FDV com matérias 

relativas aos acontecimentos de extensão, científicos e acadêmicos envolvendo alunos e 

professores dos diversos cursos da instituição. Foram também divulgadas, no referido 

site, ações desenvolvidas pela Comissão Própria de Avaliação-CPA.

Nessa  dimensão  os  professores  avaliaram  como  potencialidade  o  seu  próprio 

desempenho na divulgação da instituição junto à comunidade externa.



Dimensão 5.  Políticas de Pessoal,  de Carreiras,  do Corpo  Docente e do Corpo 
Técnico-Administrativo, seu Aperfeiçoamento, Desenvolvimento Profissional e suas 
Condições de Trabalho.

Segundo o Diretor Administrativo da FDV, os Planos de Cargos e Salários para 

Docentes e para Servidores Técnico-Administrativos foram homologados no Ministério do 

Trabalho.

Para o Diretor Geral, ainda não foi possível a implantação de tempo parcial para 

um  maior  número  de  docentes  da  FDV  no  ano  de  2010,  embora  tenham  sido 

incorporadas horas adicionais às atividades de docentes envolvidos com orientação de 

TCC’s ou de Estágios Supervisionados.

No ano de 2010,  foi  criado um programa de treinamento inicial  de professores 

ingressantes na instituição.

Quadro 6. Percepção  dos Funcionários em relação às Políticas de Pessoal-2010.

Questões Sim Não SCI
As  condições  de  trabalho  dos  funcionários  da  FDV  são 
adequadas ao desempenho da função? 44,44 55,56 0,00

O número de funcionários atende as necessidades de seu 
trabalho? 11,11 88,89 0,00

A FDV propicia treinamento inicial do funcionário para o 
exercício da função. 33,33 66,67 0,00

A  instituição  oferece  oportunidade  para  o  funcionário 
freqüentar cursos, seminários, palestras. 0,00 88,89 11,11

Sou prontamente atendido quando necessito de orientação. 66,67 11,11 22,22

Quadro 7. Percepção dos Professores em relação às Políticas de Pessoal-2010.

Questões Sim Não SCI
A instituição incentiva a participação de professores em cursos, 
seminários, palestras que visem  ao aprimoramento 
profissional.

24,12 40,54 35,14

Meu potencial de trabalho é bem aproveitado. 60,53 28,95 10,53
A instituição atende as solicitações dos professores. 47,37 18,42 34,21
A FDV provê serviço de  atendimento pedagógico a 
professores. 32,43 29,73 37,84

Sinto-me integrado à Instituição. 86,84 13,16 0,00

6. Organização e Gestão da Instituição



A gestão da FDV é compartilhada pelos Diretores Geral e Administrativo, sendo 

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

da  AVEP. 

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 das Coordenações, Direção Geral e dos órgãos  colegiados. 

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

de estudantes e de cursos. Todos os processos são arquivados. 

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.

A Instituição possui um sistema para registro acadêmico que tem possibilitado um 

bom  desenvolvimento  do  trabalho.  Quanto  ao  registro  de  processos  de  licenças, 

aproveitamento  de  disciplinas,  transferência  etc  são organizados tendo como apoio  e 

responsabilidade um secretário.

As coordenações de curso participaram do processo decisório da campanha de 

vestibular  2010,  envolvendo  decisões  de  mídia,  apoio  na  divulgação  e  nas  peças 

publicitárias.

O regimento e o projeto pedagógico do curso dão orientação para a condução das 

atividades na instituição

As  tomadas  de  decisão  relativas  a  atividades  acadêmicas  são  apoiadas  pelo 

Sistema Acadêmico, desenvolvido na própria instituição, que permite o acompanhamento 

do desenvolvimento acadêmico dos alunos. 

O estudante conta com um acompanhamento de seu desenvolvimento acadêmico 

pela Coordenação de Curso, que elabora  um acerto de matrícula..

Segundo o coordenador de Educação Física, a sua participação nos processos 

decisórios  ocorre  somente  no  campo  acadêmico  e  sob  interferências  e 

condições/conjunturas externas.

A Direção da FDV continuou, em 2010, com a política de abertura total a críticas e 

sugestões provenientes dos membros da Comunidade Acadêmica. Foi implantada uma 



rede de comunicação sem fio na FDV, o que tem contribuído para melhorar o processo de 

comunicação e de acesso à informação.

Quadro 08. Percepção dos Estudantes sobre a Organização e Gestão da FDV –2010.

Fragilidades Média
Participação dos estudantes nas decisões relacionadas ao setor acadêmico, 

apresentando sugestões para melhoria do curso e seu funcionamento. 2,84

Incentivo da FDV à participação dos estudantes nas decisões relacionadas com 
o curso. 2,70

Quadro 09. Percepção dos Professores sobre a Organização e Gestão da FDV- 2010

Questões Sim Não SCI
Participo nas decisões relacionadas ao setor acadêmico. 44,74 47,37 7,89
Sou incentivado a apresentar sugestões para melhoria do 
curso para o qual leciono. 73,68 21,05 5,26

A coordenação do curso tem disponibilidade para atendimento 
aos professores 94,74 5,26 0,00

Quadro 11. Percepção dos Funcionários sobre a Organização e Gestão da FDV- 2010.

Questões Sim Não SCI
Sou incentivado a participar das decisões relacionadas com 
meu setor. 33,33 66,67 0,00

Apresento sugestões para melhoria do serviço. 55,57 22,22 22,22
Sigo o manual de cargos e funções na realização do trabalho. 55,56 22,22 22,22
Executo prontamente minhas atividades. 100,00 0,00 0,00
Encaminho, em tempo hábil, as informações solicitadas por 
outros setores da FDV 88,89 0,00 11,11

Numa análise dos resultados dos questionários percebe-se que a participação dos 

três segmentos na organização e gestão continua sendo uma preocupação.

Dimensão 7. Infra-Estrutura Física

Segundo o Diretor Administrativo, houve renovação do parque computacional da FDV.

A  Coordenadora  do  Curso  de  Administração  informou  que,  em  2010,  foram 

adquiridos  livros  para  as  disciplinas  Teoria  Geral  da  Administração  e  Consultoria,  com 

vistas a atualizar o acervo. Também foram adquiridos livros para o curso de Publicidade e 

Propaganda.

O  acesso  aos  equipamentos  de  uso  em  sala  de  aula  é  feito  pelo  sistema 

acadêmico que possui um módulo de controle de equipamentos. As coordenações estão 



sempre em contato com o corpo docente, discentes e direção geral para encaminhamento 

das solicitações e reclamações relacionadas ao assunto.

Quadro 11. Percepção dos Estudantes sobre a Infra-Estrutura da FDV- 2010

Fragilidades Média Potencialidades Média
Adequação dos laboratórios às 
atividades.

2,76 Limpeza das instalações. 4,10

Qualidade dos laboratórios. 2,78

Qualidade dos equipamentos dos 
laboratórios.

2,66

Condições de uso dos equipamentos. 2,71

Suficiência do material de consumo. 2,90

Local para estudo em grupo. 2,90
Como você avalia a Internet ? 1,89

Quadro 12. Percepção dos Professores sobre a Infra- Estrutura da FDV-2010

Potencialidades Média
Dimensões das salas de aulas em relação ao número de estudantes. 4,29
Iluminação das salas de aulas, laboratórios, biblioteca e outras instalações. 4,17
Facilidade de acesso às salas de aulas e demais instalações. 4,11
Limpeza das instalações. 4,32
Acesso às obras do acervo da Biblioteca. 4,02
Equipamentos necessários para realizar o trabalho com segurança. 4
Sistema Acadêmico (painel do professor). 4,20

Em relação à infra-estrutura, persistem na opinião dos estudantes fragilidades em 

relação aos laboratórios e equipamentos.  Aparecem ainda fragilidades relacionadas à 

suficiência de material de consumo e à internet. 

A avaliação da infra-estrutura pelos funcionários não revelou aspectos classificados 

como potencialidade ou fragilidade.

Dimensão 8. Planejamento e Avaliação



Quadro 13 – Percepção dos Estudantes em Relação ao Planejamento e Avaliação - 2010

Quadro 14 - Percepção dos Professores em Relação ao Planejamento e Avaliação - 2010

Quadro 15 - Percepção dos Funcionários em Relação ao Planejamento e Avaliação - 
2010

É necessário mencionar que os três segmentos consideram a importância da 

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

afirma que os resultados dos processos avaliativos são utilizados para o planejamento 

das ações da FDV.

Dimensão 9.  Política de Atendimento a Estudantes e Egressos.

Segundo o Diretor Geral,  a Direção da FDV assinou Termos de Renovação da 

Adesão ao PROUNI e ao FIES. 

Questões Sim Não SCI
Você considera importante que a FDV realize periodicamente 

processos de avaliação institucional? 92,95 4,56 2,07

Os resultados da avaliação tem sido utilizados para elaboração 
do planejamento das ações da FDV? 19,09 26,97 53,11

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

14,94 70,12 14,52

Questões Sim Não SCI
Você considera importante que a FDV realize periodicamente 
processos de avaliação institucional ? 97,06 2,94 0,00

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

35,29 5,88 58,82

 Você  conhece  os  resultados  das  avaliações  anteriores  da 
FDV, divulgados no Painel do Professor? 76,47 11,76 11,76

Questões Sim Não SCI
Você considera importante que a FDV realize, periodicamente, 
processos de avaliação institucional ? 66,67 0,00 33,33

Os resultados da avaliação institucional da FDV têm sido 
utilizados para elaboração do planejamento de ações da FDV ? 22,22 22,22 55,56

Você conhece os resultados das avaliações anteriores da FDV, 
divulgados no FDV Sistema/Administrativo? 33,33 33,33 33,33



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 acerto de matrícula 

para o aluno que possui reprovações.  

Segundo coordenadores,  os  estudantes  continuam sendo atendidos na  sala  da 

coordenação  sem  agendamento  prévio  e  a  coordenação  tem  dado  atendimento 

individualizado sempre que solicitado.

A coordenadora do curso de Pedagogia informou que foram realizadas ações tanto 

no que se refere ao acompanhamento acadêmico como em questões pessoais que, de 

certa forma, influenciaram no processo de ensino e aprendizagem. 

O  coordenador  do  curso  de  Educação  Física  sugeriu  a  criação  de  formulários 

próprios para institucionalizar o procedimento de atendimento estudantil.

 

Quadro 16. Percepção dos Estudantes quanto a Política de Atendimento da FDV-
2010

                     Fragilidades Média Potencialidades Média
Como você avalia os serviços 
prestados pela copiadora (xerox) da 
FDV ?

2,59
Como você avalia seu 
relacionamento com os 
funcionários da FDV?

4,22

Como você avalia seu 
relacionamento com os 
professores da FDV?

4,09

De  modo  geral,  o  relacionamento  dos  estudantes  com  os  professores  e 

funcionários continua sendo um aspecto muito importante na FDV.

A  CPA  realizou  avaliações  de  egressos,  em  2007  e  2009,  por  meio  de 

questionários enviados por e-mail. Além do significativo prazo para retorno dos mesmos, 

houve  um  pequeno  número  de  questionários  respondidos.  Em  2010,  devido  à 

reformulação do instrumento de avaliação do egresso e o tempo destinado ao envio e 

recebimento de respostas não foi possível realizar avaliação dos egressos.

Ainda não existe uma política de acompanhamento formal da instituição no que diz 

respeito à inserção profissional de seus egressos. O que existe são conversas informais, 

envolvendo administradores, professores, estudantes e funcionários, nas quais notícias 

sobre atividades profissionais de egressos da FDV são reportadas.



Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira 

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

Pesquisa (AVEP). 

No  relatório  de  2009,  constaram  informações  sobre  sustentabilidade  financeira 

fornecidas  pelo  Diretor  Administrativo,  então  presidente  da  mantenedora-AVEP.  Na 

entrevista de 2010 não foram citados aspectos referentes a esta dimensão.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Participaram  desta  avaliação  os  segmentos  da  FDV:  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, conhecimento de 

documentos  da  Faculdade  e  participação  na  elaboração  dos  mesmos  por  parte  de 

estudantes, professores e funcionários, qualidade e adequação dos laboratórios. Esses 

resultados já foram ressaltados em avaliações anteriores. 

Na quarta auto-avaliação, no segmento dos funcionários,  como fragilidades são 

mencionados  o  número  de  funcionários  para  realização  do  trabalho,  condições  de 

trabalho e treinamento para o exercício da função. 

Dentre  os  aspectos  avaliados  como  potencialidades  da  instituição,  podem  ser 

destacados  os  seguintes:  bom  relacionamento  entre  os  diversos  segmentos  da 

comunidade acadêmica e clima favorável ao desenvolvimento dos trabalhos. 

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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