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1. A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA 
FACULDADE DE VIÇOSA (FDV) 

 
 

Missão da Faculdade 
 

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. 

 
 

O que é a Faculdade 
 

A Faculdade de Viçosa, com sede na cidade de Viçosa-MG, é um 

estabelecimento isolado particular de ensino superior, mantido pela Associação 

Viçosense de Ensino e Pesquisa Ltda., sociedade civil de direito privado com 

sede e foro na mesma cidade em que se instala a instituição, e registrada no 

Cartório de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas-Viçosa-MG, sob o n° 

549, Livro A3, Fl.63, em 30 de agosto de 1999. A Instituição é credenciada pelo 

MEC, Portaria 978/01, DO 22/05/01.  

Dos empreendedores que fundaram a Faculdade, a maioria traz consigo 

uma longa e consolidada experiência educacional, seja como docentes, seja 

como dirigentes ou fundadores de outros estabelecimentos educacionais. 

Atualmente, oferece sete cursos superiores: Curso de Administração, 

Sistemas de Informação, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Engenharia 

de Produção, Educação Física e Engenharia Ambiental. 

 
Finalidades, Objetivos e Compromissos 

 

As finalidades da instituição estão voltadas ao atendimento das novas 

demandas profissionais do momento histórico, em que a sociedade do 

conhecimento substituiu a sociedade industrial com o surgimento de novos 

paradigmas nos processos de ensino-aprendizagem.  



 

5 
 

Os cursos, em suas áreas de atuação, estão inseridos nesse contexto e 

visam prover a região de Viçosa (Zona da Mata Leste de Minas Gerais) de 

pessoal qualificado e cidadãos conscientes, aptos a desenhar um novo 

panorama regional. 

Todos os cursos e projetos desenvolvidos pela Faculdade de Viçosa 

buscam atender demandas regionais sem perder de vista o contexto global 

(pensar globalmente, agir no local). Os cursos do Núcleo de Extensão e 

Cultura, bem como as demais atividades (Seminários, Visitas Técnicas), têm 

também priorizado a realidade regional, favorecendo o intercâmbio entre o 

meio acadêmico, as empresas, as associações de classe e outras instituições. 

 

 

Objetivos 

Os objetivos gerais da Faculdade de Viçosa são: 

• Produzir e transmitir conhecimentos nas diversas áreas, buscando 

adaptar o projeto pedagógico do curso ao processo de desenvolvimento 

econômico e social e à compreensão adequada da conjuntura nacional e 

internacional. 

• Buscar uma nova concepção científica, adequada a um novo paradigma 

de relações sociais e de cultura, em oposição ao elevado grau de 

especialização, ao economicismo, à ausência de consciência histórica e 

à inaptidão para comunicar e interagir. 

• Analisar as principais correntes do pensamento humano, suas 

características e contexto, para fundamentar estudos interdisciplinares 

de maior profundidade nas áreas do comportamento e nas 

organizações. 

• Discutir e melhorar a compreensão das estruturas organizacionais dos 

setores privados e públicos em diversos países. 

• Articular os estudos dos cursos com as necessidades do setor produtivo, 

preservando, contudo, a autonomia e a liberdade acadêmica. 

• Promover a formação de líderes e de empreendedores, dentro de uma 

abordagem interdisciplinar. 
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• Formar profissionais capazes de avaliar as potencialidades locais e 

regionais, preparando-os para apresentar alternativas ao 

desenvolvimento econômico-social da região. 

• Estar permanentemente atento ao desenvolvimento dos projetos 

pedagógicos como processos, antecipando-se ao futuro, mas sem perda 

da própria identidade. 

• Capacitar professores competentes, que tenham pleno domínio dos 

conteúdos e das práticas didático-pedagógicas, comprometidos 

politicamente com a educação de qualidade, com a cidadania e com a 

transformação da sociedade. 

 

Diretrizes Pedagógicas 

Os projetos pedagógicos da Faculdade de Viçosa fundamentam-se 

nos seguintes princípios: 

  

“Educar é ensinar a aprender 

Aprender a conhecer 

Aprender a fazer 

Aprender a conviver 

Aprender a ser”. 
 

Além de desenvolver habilidades, a proposta pedagógica visa formar 

uma conduta traduzida na capacidade de aprender continuamente. Em todos 

os cursos, há ênfase nas áreas humanísticas e de comunicações, buscando 

dar condições de compreensão do ser humano e de suas inter-relações, 

visualizando as organizações a serviço do homem. O processo ensino-

aprendizado é centrado em quem aprende e não em quem ensina. Como forma 

de evitar a desvinculação dos estudos acadêmicos da realidade, prevê-se a 

inserção dos cursos ao meio social, especialmente à realidade regional. 
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2. PROJETO DE AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

 

 

A Criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES) e suas Concepções sobre Avaliação 
 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

criado pela Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e regulamentado pela 

Portaria Nº 2.051, de 9 de julho de 2004, do Ministério da Educação, é fruto de 

exaustivo diálogo do poder público com a comunidade acadêmica. Surgiu  da 

necessidade de promover a melhoria da qualidade da educação superior, a 

orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da eficácia 

institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do 

aprofundamento dos seus compromissos e responsabilidades sociais.  

Veio preencher uma lacuna no sistema educacional brasileiro: dotá-lo de 

um sistema de avaliação adequado a todas as instituições, públicas e 

particulares, que contempla tanto a avaliação externa, a cargo do poder público 

federal, como a avaliação interna, realizada pela própria instituição.   

O sistema busca a integração entre os principais instrumentos de 

avaliação: 

1. avaliação das Instituições de Educação Superior (IES), que se 

desenvolve em duas etapas – auto-avaliação das Instituições, coordenada 

pelas Comissões Próprias de Avaliação – CPA’s, e avaliação externa, realizada 

por comissões designadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP); 

2. avaliação dos Cursos de Graduação, por meio de visitas in loco das 

comissões externas do INEP; 

3. avaliação do Desempenho de Estudantes (Exame Nacional de 

Avaliação do Desempenho de Estudantes – ENADE),  aplicada aos estudantes 

do final do primeiro e do último ano do curso, inscritos pela Faculdade. 

No que diz respeito à avaliação interna, o SINAES assegura a unidade 

do sistema, estabelecendo parâmetros a serem seguidos por todas as 

instituições, e, ao mesmo tempo, dá a estas a oportunidade de determinar 

outros parâmetros, atendendo à diversidade das realidades encontradas.  
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Essa avaliação deve ser contínua e constante, abrangendo todos os 

setores da instituição, tanto os diretamente relativos às atividades-fim como os 

referentes às atividades- meio. Dessa forma, passou-se a reconhecer a 

importância e as consequências do funcionamento de todos os setores da 

instituição na qualidade de seu produto: atendimento de alta qualidade e 

profissionais bem formados. 

Assim como a avaliação externa, a avaliação interna deverá ter funções: 

regulatória e formativa, com ênfase nesta última. Entende-se como função 

formativa a que visa ao aprimoramento do objeto avaliado, detectando os 

aspectos que precisam ser modificados e aqueles que devem ser mantidos 

para que a instituição atinja, de forma plena, seus objetivos.  

Assegurando o caráter participativo da avaliação interna, foi determinado 

à IES a criação da Comissão Própria de Avaliação (CPA), constituída por 

representantes de todos os segmentos da comunidade acadêmica e 

representantes da comunidade civil organizada.  A essa comissão cabe 

planejar a avaliação na instituição, divulgá-la junto à comunidade acadêmica, 

implementá-la, compatibilizar os resultados setoriais, elaborar relatórios e 

divulgá-los.  
 

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); 
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• 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; 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

Realizar a décima 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. 

Objetivos Específicos 

• Analisar as características básicas do Plano de Desenvolvimento 

Institucional – (PDI/FDV) e suas relações com o contexto social e 

econômico em que a IES está inserida. 

• Avaliar o grau de conhecimento e apropriação do PDI pela comunidade 

acadêmica da FDV. 

• Promover um processo de avaliação da política da Faculdade de Viçosa 

para o ensino e a extensão, que possibilite dimensionar o significado da 

sua atuação, bem como o aperfeiçoamento de seus rumos. 

• Analisar ações desenvolvidas pela FDV, identificando sua contribuição 

para o desenvolvimento científico, técnico e cultural da região onde está 

inserida. 

• Analisar o nível de conhecimento dos Planos de Carreira e ações de 

incentivo à  Qualificação Profissional de docentes e funcionários técnico-

administrativos. 

• Avaliar o conhecimento dos segmentos da instituição sobre atividades 

de ensino e extensão. 
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Estratégias metodológicas 

Esta seção especifica os sujeitos da avaliação, as etapas do processo 

de auto-avaliação, desencadeado na FDV, com atividades e instrumentos de 

coleta de dados, implementação da avaliação e a meta-avaliação. 

 

Sujeitos da avaliação 

 Foram sujeitos da décima avaliação todos os participantes da vida 

acadêmica da instituição, em todos os setores: membros do Núcleo Gestor da 

FDV, denominado NGFDV, composto de treze membros, corpo docente, corpo 

discente e funcionários técnico-administrativos. 

 

Processo de auto-avaliação 

A realização da Auto-Avaliação na FDV constou de quatro 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) implementação do programa de auto-avaliação na FDV; e (d) 

avaliação do processo de avaliação (meta avaliação). 

 

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

Ensino Superior nos murais, sala dos professores, recepção da Faculdade de 

Viçosa. 

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

- Divulgação das atividades de desenvolvimento do projeto no jornal impresso  

e na página eletrônica da FDV, tendo como público-alvo as comunidades 

interna e externa da Faculdade de Viçosa. 

-Reuniões com os professores, membros das  Comissões Coordenadoras de 

Cursos e do Núcleo Docente Estruturante-NDE, para esclarecimento sobre o 

processo da avaliação. 

- Reuniões com estudantes para esclarecimento do processo de avaliação. 

 

Planejamento da avaliação 

 Devido as recentes mudanças, introduzidas pelo INEP/MEC, Nota 

Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065, de 9 de outubro de 2014, as  auto-

avaliações serão desenvolvidas no período de três anos, assim distribuídos: os 

relatórios parciais das avaliações deverão ser encaminhados ao INEP/MEC 

nos anos de 2016 e  2017. O relatório completo, final, contemplando todos os 

eixos e dimensões da avaliação, deverá ser encaminhado em 2018.      

A  décima auto-avaliação, parcial, da FDV focalizou as seguintes 

dimensões: (a) Missão e o Plano de desenvolvimento institucional;(b) 

Responsabilidade social da instituição; (e):  Organização e Gestão: (f) Infra-

Estrutura e (G) Planejamento e Avaliação..   

 Para o desenvolvimento desse 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 
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Informar-SCI. Outras questões foram de caráter avaliativo e obedeceram a: 

escala 5=ótimo, 4=bom, 3=regular, 2=ruim, 1=péssimo, cujos resultados 

finais foram mensurados em ternos de médias. 

Os questionários do professor e do estudante foram reformulados 

mediante sugestões apresentadas, em reunião com membros da CPA, por um 

grupo de professores e estudantes representantes de diversos cursos da FDV. 

Formulários de avaliação foram destinados aos membros do  Núcleo 

Gestor da FDV (NUGFDV), que é composto pelos diretores, coordenadores de 

cursos, coordenadora de Extensão e Cultura, representante dos coordenadores 

de TCC, coordenadora do Núcleo de Orientação Educacional e Psico-

pedagógica e dois professores convidados. No processo de coleta de 

informações, foram aplicados esses formulários.de avaliação. 

Análise de conteúdo de documentos – Foram analisados documentos tais 

como projeto de desenvolvimento institucional, projetos pedagógicos dos 

cursos e relatórios de avaliações. 

 
3. RESULTADOS DA DÉCIMA AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FDV  

 
– 2016- 

  

O processo da décima auto-avaliação permitiu o levantamento de 

aspectos sobre a missão e o plano de desenvolvimento da instituição,    

Organização e Gestão: Infra-Estrutura e Planejamento e Avaliação.   

Participaram da décima auto-avaliação, respondendo os questionários, 

73,70% do total de estudantes do segundo semestre, 79,50.% dos professores 

e  100% dos funcionários. Esse percentual foi calculado em relação àqueles 

que receberam o questionário impresso. 

Os membros do Núcleo Gestor da FDV receberam um formulário de 

avaliação onde deveriam assinalar as ações realizadas ou não realizadas em 

2016, com as respectivas justificativas.  

Os dados obtidos, por meio das técnicas utilizadas, são descritos a 

seguir. 
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3.1. Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional. 
 

 

Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional: informações obtidas 

dos questionários aplicados. 

 Os questionários aplicados aos professores, estudantes e funcionários 

possibilitaram colher informações a respeito de questões referentes à Missão e 

ao 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 ao Plano de 
Desenvolvimento Institucional-2016 

QUESTÕES SIM NÃO SCI 

Você já fez a leitura do Plano Desenvolvimento Institucional da 
FDV, que se encontra no Sistema Acadêmico ( painel do 
estudante, em materiais disponíveis) ? 

42,00  55,00 4,00 

Você já fez a leitura do Regimento Interno da FDV, disponível no 
Sistema Acadêmico  ( painel do estudante, em materiais 
disponíveis) ? 

35,00 62,00  4,00 

 Você conhece a estrutura administrativa da FDV ? 46,00 40,00 14,00 

Você sabe quem são os representantes dos estudantes nos 
órgãos da FDV  que visam  normatização, acompanhamento e 
avaliação de atividades da  instituição (CEPE, Comissão 
Coordenadora de Curso, CPA, COLAP, etc.) ? 

48,00 43,00  9,00 

Você conhece as atividades de extensão desenvolvidas  pela 
FDV ( FDV na Praça. Quarta Cultural, Visita Técnica, etc.)? 

39,00 54,00 7,00 

Você conhece a Missão da FDV ? 61,00 35,00 4,00 
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Quadro 02 - Percepção dos Professores quanto à Missão e ao Plano de 
Desenvolvimento  Institucional-2015 

QUESTÕES SIM NÃO SCI 

 Você já fez a leitura do Plano de Desenvolvimento Institucional da 
FDV, que se encontra  no sistema acadêmico (Painel do 
Professor, em materiais disponíveis) ? 

76,00 20,00 4,00 

Você já fez a leitura do Regimento Interno da FDV, disponível no 
sistema acadêmico (Painel do Professor, em materiais 
disponíveis) ? 

83,00 15,00 2,00 

Você conhece a estrutura administrativa da FDV? 80,00 10,00 10,00 

Você sabe quem são os representantes dos professores nos 
órgãos da FDV que visam  normatização, acompanhamento e 
avaliação de atividades da  instituição (Congregação, Comissão 
Coordenadora de Curso, CPA, COLAP, etc.)?’ 

54,00 34,00 12,00 

Você conhece as atividades de extensão desenvolvidas pela FDV 
? 

90,00 5,00 5,00 

Você conhece a missão da FDV? 92,00 3,00 5,00 

 

Quadro 03 - Percepção dos Funcionários quanto à Missão e ao Plano de  

Desenvolvimento Institucional-2015 

QUESTÕES SIM NÃO SCI 

 Você já fez a leitura do Plano de Desenvolvimento Institucional da 
FDV, que se encontra  no sistema acadêmico ( Administrativo, em 
materiais disponíveis) ? 

42,00 42,00 16,00 

Você já fez a leitura do Regimento Interno da FDV, disponível no 
sistema acadêmico (Administrativo, em materiais disponíveis) ? 

50,00 50,00 00,00 

 Você conhece a estrutura administrativa  da FDV? 75,00 17,00 8,00 

 Você conhece  o Manual de Cargos e Funções da FDV? 58,00 33,00 9,00 

Você participou da elaboração do Manual de Cargos e Funções da 
FDV ? 

 8,00 83,00 9,00 

 Você conhece as atividades de extensão desenvolvidas pela FDV 
? 

75,00 8,00 17,00 

 A FDV favorece o acesso aos documentos normativos da 
instituição (regimento, manual de cargos e funções, etc.). 

33,00 50,00 17,00 

 Você conhece a missão da FDV? 67,00 17,00  8,00 

.  
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No que se refere ao conhecimento da missão da FDV apenas os 

professores (Quadro 2) apresentaram percentual elevado (92%). 

Em relação à avaliação anterior,  o percentual de estudantes  aumentou  

22% no item conhecimento dos representantes nos órgãos normativos da FDV. 

Ainda  é necessário um maior conhecimento, especialmente por parte dos 

professores.  

Quanto ao conhecimento de atividades de extensão da FDV, houve 

aumento nos percentuais de alunos, professores e funcionários, em relação à 

avaliação de 2015. Entretanto continua baixo o conhecimento por parte dos 

estudantes (39%).. 

Os demais itens mantiveram percentuais semelhantes aos da avaliação 

do ano anterior. 

 Os membros do NUGFDV (66,66%) mencionaram que têm feito a 

divulgação de informações sobre a estrutura administrativa da FDV  Mesmo 

com essa informação, percebe-se que  estudantes ainda desconhecem essa 

atividade (54,00%). 

 Há necessidade de melhorar a divulgação sobre o acesso aos 

documentos normativos da Faculdade, embora estejam disponíveis para leitura 

no (Sistema Acadêmico ( Painéis dos três segmentos da FDV). 

3.2. Organização e Gestão 
 

Quadro 04.  Percepção dos estudantes sobre Organização e Gestão. 

-2016- 

QUESTÕES Média 

Como você considera o desempenho da coordenação do 
seu curso ? 

3.20 

Avalie a participação dos estudantes nas decisões do 
setor acadêmico, apresentando sugestões para melhoria 
do curso e seu funcionamento. 

2.90 

Avalie o incentivo da FDV à participação dos estudantes 
nas decisões relacionadas com seu curso. 

2.70 
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Quanto aos estudantes, as médias ficaram abaixo da avaliação anterior, 

havendo necessidade de obtenção das razões dessa situação.  

Quadro 05.  Percepção dos professores sobre Organização e Gestão 

-2016- 

Questões SIM 

% 

NÃO 

% 

SCI 

% 

 Participo das decisões relacionadas ao setor 
acadêmico. 

47,00 46,00 7,00 

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

64,00  29,00 7,00 

 A coordenação do curso tem disponibilidade 
para atendimento aos professores. 

97,00 2,00 1,00 

 

Neste item, percebe-se que há espaço para melhorar a participação dos 

professores nas decisões acadêmicas. 

Quadro 06.  Percepção dos funcionários sobre Organização e Gestão 

-2016- 

QUESTÕES SIM NÃO  SCI 

14. Sou incentivado a participar das decisões 
relacionadas ao meu setor. 

25 67 8 

15. Há reuniões periódicas com funcionários 
para discutir problemas relacionados ao 
trabalho? 

 

17 67 16 

16. Apresento sugestões para melhoria do 
serviço. 

50 42 8 

17. Sigo o manual de cargos e funções na 
realização do trabalho. 

67 17 16 

18. Executo prontamente minhas atividades. 92 08 00 

19. Encaminho, em tempo hábil, as 
informações solicitadas por outros setores da 
FDV 

92 08 00 
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Procede, também neste item, a questão de participação dos frncionários em 

diversos aspectos. 

3.3. Infra-Estrutura 

Quadro 12.  Percepção dos estudantes sobre Infra-Estrutura 

-2016- 

QUESTÕES Média 

Dimensões das salas de aulas em relação ao número de 
estudantes. 

2.90 

Iluminação das salas de aulas, laboratórios, biblioteca e 
outras instalações. 

2.70 

Arejamento das salas de aulas. 3.00 

Adequação dos laboratórios  às atividades do seu curso.  2.60 

Facilidade de acesso às salas de aulas e demais 
instalações. 

3.50 

Acesso ao laboratório de informática fora do horário de 
aulas. 

3.20 

Limpeza das instalações.  4,10 

Condições de uso dos equipamentos (Datashow, 
televisão lCD. Televisão DVD player, som CD player, 
retroprojetor, telas etc) utilizados nas atividades de seu 
curso. 

2,70 

Quantidade dos equipamentos de laboratório utilizados 
no seu curso. 

3.00 

Qualidade dos equipamentos de laboratório utilizados no 
seu curso. 

2.70 

Suficiência do material de consumo.  3.00 

Quantidade de  exemplares na Biblioteca referentes à 
bibliografia básica de seu curso.  

3.20 

Quantidade de publicações na Biblioteca referentes à 
bibliografia complementar de seu curso. 

3.20 

Acesso às obras do acervo. 3.30 

Serviços prestados pelo atendimento na biblioteca para 
localização de bibliografia.. 

3.40 
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Local para estudo em grupo. 3.20 

Local para estudo individual. 3.10 

Como você avalia a internet da FDV ? 2.10 

Atendimento prestado aos portadores de necessidades 
especiais (acesso às instalações) e atendimento 
psicopedagógico. 

2.90 

Como você avalia o Sistema Acadêmico (painel do 
estudante). 

3.40 

 

Quadro 13.  Percepção dos professores sobre Infra-Estrutura 

-2016- 

QUESTÕES Média 

Dimensões das salas de aulas em relação ao número de 
estudantes. 

 

Iluminação das salas de aulas, laboratórios, biblioteca e 
outras instalações. 

 

Arejamento das salas de aulas. 4.2 

Adequação dos laboratórios  às atividades do(s) do(s) 
cursos.  

3.8 

Facilidade de acesso às salas de aulas e demais 
instalações. 

2.9 

Adequação da sala de professores.. 3.2 

Limpeza das instalações.  3.6 

Quantidade dos equipamentos necessários à realização 
do trabalho  (Datashow, televisão lCD. Televisão DVD 
player, som CD player, retroprojetor, telas etc). 

3.6 

Qualidade dos equipamentos necessários à realização do 
trabalho  (Datashow, televisão lCD. Televisão DVD 
player, som CD player, retroprojetor, telas etc).. 

4.1 

Suficiência do material de consumo.  3.1 

Quantidade de  exemplares das publicações da 
bibliografia  básica da sua disciplina, existentes na 
biblioteca ou no site da FDV. 

2.8 
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Quantidade de  exemplares das publicações da 
bibliografia  básica da sua disciplina, existentes na 
biblioteca ou no site da FDV. 

3.6 

Facilidade para localização das obras na biblioteca. 3.1 

Ambiente para estudo na biblioteca (silêncio). 3.0 

Local para estudo em grupo. 3.5 

 Local para estudo individual. 3.7 

Equipamentos necessários para realizar o trabalho com 
segurança. 

3.4 

Como você avalia o Sistema Acadêmico (painel do 
professor). 

3;3 

Atendimento prestado aos portadores de necessidades 
especiais. 

3;6 

 

Quadro 14.  Percepção dos funcionários sobre Infra-Estrutura 

-2016- 

 

Questões Média 

20- Limpeza das instalações 2.80 

21- Quantidade de equipamentos necessários à 
realização do trabalho 

3.30 

22- Qualidade dos equipamentos de trabalho 3.30 

23-Condições de uso dos equipamentos 3.30 

24- Suficiência do material de consumo 3.10 

 

Considerando a análise das médias: fragilidade da instituição (abaixo de 3), 

potencialidade ( 4 ou mais), observa-se que a maioria das médias dos três 

segmentos da FDV situa-se entre 3(três) e 4(quatro), caracterizando uma 

situação satisfatória, o que não significa fragilidade.nem potencialidade. 

3.4. Planejamento e Avaliação 

Quadro 15.  Percepção dos estudantes  sobre Planejamento e Avaliação 
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-2016- 

Questões Média 

Você considera importante que a FDV realize 
periodicamente processos de avaliação institucional 
(interna) ? 

1.30 

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

2.20 

Você conhece os resultados da avaliação de 2015, da 
FDV, divulgados no Painel do Professor? 

2.10 

 

Quadro 16. Percepção dos professores  sobre Planejamento e Avaliação 

-2016- 

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

4,0 

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

3.3 

Você conhece os resultados da avaliação de 2015 da FDV, 
divulgados no Painel do Professor? 

3.6 

 

Quadro 18.  Percepção dos funcionários sobre Planejamento e Avaliação 

-2016- 

Questões SIM 

% 

NÃO 

% 

SCI 

% 

Você considera importante que a FDV realize, 
periodicamente, processos de avaliação 
institucional, sob a coordenação da Comissão 
Própria de Avaliação -CPA ? 

25 33 42 

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

17 37 46 

Você conhece os resultados da avaliação  que a 
Comissão Própria de Avaliação-CPA realizou em 
2015, que foram divulgados no Sistema 
Administrativo da FDV? 

13 75 12 
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Os resultados da percepção dos estudantes, professores e funcionários 

indicam uma preocupação em relação aos três itens acima, que devem 

merecer. atenção, tanto da CPA quanto da FDV como um todo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Participaram desta avaliação: docentes, discentes,  funcionários e os 

membros do Núcleo Gestor da FDV. 

Os resultados indicam que alguns aspectos devem merecer atenção 

especial por parte da administração da FDV: melhor conhecimento da estrutura 

administrativa da FDV pelo segmento dos estudantes, incentivo ao 

aprimoramento profissional dos professores, oferecimento de treinamento aos 

funcionários e infra-Estrutura.  

 A maior parte dos segmentos dos estudantes e dos funcionários 

desconhece os resultados das avaliações institucionais realizadas na FDV, em 

2015, que foram divulgados nos sistemas acadêmico e administrativo. 

É necessário mencionar que boa parte dos respondentes não soube 

informar se os resultados dos  processos avaliativos são utilizados para 

planejamento das ações da FDV. 
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SUGESTÃO DE AÇÕES QUE PODEM SER DESENVOLVIDAS PELA 

FDV 

 

Com base nos resultados da avaliação institucional de 2016, sugere-se 

que a instituição desenvolva ações estratégicas visando a melhoria da 

qualidade da educação superior: 

• Informações sobre a estrutura administrativa da FDV. 

• Informações sobre as atividades de extensão desenvolvidas pela FDV. 

• 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 e professores para discussão de questões 

relacionadas ao setor acadêmico. 

• Maior divulgação do programa de atendimento aos estudantes no que se 

refere aos aspectos psicopedagógicos. 

• Utilização dos resultados das avaliações, interna e externa, para 

subsidiar o  planejamento de ações da instituição. 

• Incentivo ao aprimoramento profissional dos professores.  

• Orientação dos representantes docentes e discentes para que informem 

aos seus pares os resultados dos assuntos discutidos nos colegiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


