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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO- CPA 

AVALIAÇÃO INTERNA DA FERA 

PERÍODO: SEGUNDO SEMESTRE 2018.2 

1-APRESENTAÇÃO 

 

A Auto avaliação da FERA se constitui em um processo estratégico, 

essencialmente analítico e orientado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

para o aperfeiçoamento constante da instituição. O processo avaliativo é 

conduzido por coordenadores, professores, pesquisadores, alunos e 

funcionários, sendo realizado à luz de critérios prévios de qualidade.  

Dessa forma, a avaliação na FERA constitui-se em uma prática educativa 

que favorece o aperfeiçoamento do modelo de administração do conhecimento 

e de formação de uma cultura de auto avaliação. 

A CPA é constituída por uma Comissão composta por representantes do 

corpo docente, representantes do corpo técnico-a\administrativo, representantes 

do corpo discente e um representante da sociedade civil. Para essa comissão, a 

auto avaliação institucional é um processo de caráter diagnóstico, formativo e de 

compromisso coletivo, que tem por objetivo identificar o perfil institucional e o 

significado de sua atuação por meio de suas atividades, cursos, projetos e 

setores. 

 

1.1-Escalas e Critérios de Análise 

 

As análises dos dados quantitativos coletados foram realizadas com base 

em medidas dos dados coletados, com ordenação dos níveis de qualidade 

atribuídos aos indicadores avaliados. 

Para coleta dos dados o questionário elaborado contou com escalas 

ordinais do tipo Likert,. 

- (5) Excelente: situação merecedora de notoriedade, distinção e 

excelência. 
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- (4) Ótimo: Situação merecedora de destaque, reconhecimento e 

importância, porém não de notoriedade e excelência. 

- (3) Bom: Situação merecedora de  importância e reconhecimento; 

- (2) Regular: situação intermediária, neutra ou indiferente. 

- (1) Péssimo: situação que compromete a qualidade e que exige medidas 

corretivas urgentes. 

 

1.2- Desenvolvimento 

 

Com vistas a atender ao estabelecido na Nota Técnica supracitada, as 

dez dimensões previstas pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, foram 

acomodadas em cinco eixos fundamentais. Esses eixos, bem como, as 

definições constitutivas de cada dimensão contemplada são apresentadas a 

seguir. 

- Eixo 1 :Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e avaliação, especialmente os processos, 

resultados e eficácia da auto avaliação institucional; 

- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

Dimensão 3: A responsabilidade social da instituição, considerada 

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

ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 

- Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

          Dimensão 2: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 

extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os 

procedimentos para estímulo à produção acadêmica, às bolsas de pesquisa, de 

Monitoria e demais modalidades; 

Dimensão 4: A comunicação com a sociedade; 

Dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes; 
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- Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do 

corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional 

e suas condições de trabalho; 

Dimensão 6: Organização e gestão da instituição, especialmente o 

funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e 

autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da 

Comunidade universitária nos processos decisórios; 

Dimensão 10: Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado 

social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

- Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura física, especialmente a de ensino de pesquisa 

e de extensão, biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

 

1.3-Formas de utilização dos resultados das avaliações 

 

O processo avaliativo é intrinsecamente integrado ao projeto educacional 

da FERA e não se apresenta como uma programação de atividades fechadas, 

encerradas, pois se delineia e se revê à medida que novas necessidades e 

reflexões sobre determinados temas exigem novas informações avaliativas. 

A auto avaliação é radical no enfrentamento dos conflitos, no 

desvelamento dos problemas, evidenciando em cada momento seu 

pertencimento à proposta educacional da instituição. Procura sinalizar, sempre, 

possíveis desvios da missão, mantendo um delineamento 

Metodológico flexível, mas sem deixar de ser rigoroso. Caminha e se amplia à 

medida que o grupo de professores, pesquisadores, alunos, funcionários e 

gestores constroem uma cultura avaliativa que os subsidia a lidar com os 

conflitos próprios da administração de um empreendimento educacional. 
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2-BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

A SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE LTDA – ME 

(SOESA), estabelecimento de educação superior particular, com suas atividades 

educacionais iniciadas no mês de janeiro do ano de 2009, com ato de 

autorização do MEC para os cursos de Licenciatura em Pedagogia (autorizado 

pelo Diário Oficial da União – D.O.U em 22 de outubro de 2009 com a portaria 

de n0 1563). O curso de Bacharelado em Turismo (autorizado pelo D.O.U. em 22 

de outubro de 2009 com a portaria de n0 1563) e o curso de Bacharelado em 

Educação Física (autorizado pelo D.O.U. em 27 de novembro de 2014 com a 

portaria de n0 720 e reconhecidos pelo MEC com a Portaria de n0122 publicada 

pelo D.O.U em 15 de março de 2013 o curso de Pedagogia e com a Portaria de 

n0123 de 15 de março de 2013 o curso de Turismo e ambos na modalidade 

presencial. A SOESA é a mantenedora da IES sendo credenciada com a portaria 

de n0 1.099 publicada no D.O.U em 3 de setembro de 2008.  Constitui-se 

sociedade empresária Ltda., regendo-se na forma de seu Contrato Social. Sua 

sede e foro fica à Rua Marechal Floriano Peixoto, 98 Bairro Eldorado, CEP 

57306-230 Arapiraca, Estado de Alagoas. 

A Faculdade de Ensino Regional Alternativa (FERA), denominada 

mantida, rege-se pela Legislação específica do MEC e demais legislações 

específicas aplicadas, bem como por seu Regimento Geral. Seu endereço é Rua 

Marechal Floriano Peixoto, 98 Bairro Eldorado, CEP 57306-230 Arapiraca, 

Estado de Alagoas. 

Seu desenvolvimento se realiza através das normas específicas para este 

setor educacional e por meio de projetos específicos para a implantação de seus 

cursos superiores (PPC). Tem dois cursos de graduação presencial implantados: 

Licenciatura em Pedagogia e Bacharelado em Turismo e um curso em fase de 

implantação: Educação Física bacharelado juntamente com um programa de 

extensão nas áreas da Educação e Saúde implantadas desde 2014.Desde 2013 

a IES ofertas pós-graduações em várias áreas do conhecimento, tais como: 

Educação, Saúde, Ciências sociais e ciências humanas.  A partir de 2017 a 
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instituição fará a expansão de seus cursos de graduação com a previsão do 

pedido de autorização do curso de Pedagogia e Educação Física Licenciatura 

EAD, bem como dos cursos presenciais de Bacharelado em Psicologia e 

Bacharelado Engenharia Civil e em Educação Física. 

A estrutura do PDI da Faculdade de Ensino Regional Alternativa - FERA, 

portanto, procura conciliar todas as exigências legais. É preciso registrar que o 

propósito da FERA de elaborar um Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

é fixar um instrumento de trabalho para a condução de sua gestão institucional, 

através de uma definição da identidade da Instituição, fundamentada na sua 

concepção de sociedade, de ser humano e de educação.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional da FERA está definido para o 

período de 2015-2019 e visa atender ao Sistema de Ensino Superior, bem como, 

aperfeiçoar seu próprio modelo de Plano Estratégico através da adoção de uma 

metodologia participativa de elaboração e da implantação de um processo 

sistemático de acompanhamento e avaliação.  

A Faculdade FERA assume o compromisso em cumprir sua missão, visão 

e objetivos institucionais e a plena realização dos objetivos institucionais constitui 

um desafio assumido por toda a comunidade acadêmica  – dirigentes, docentes, 

alunos e servidores técnico-administrativos – cujo êxito resultará da conjugação 

de esforços dos três segmentos desta comunidade na concretização da missão 

institucional de promover ensino superior de qualidade, contribuindo para a 

formação do cidadão, capazes de se ajustarem às mudanças no mercado de 

trabalho da Região Agreste de Alagoas e de continuarem a se aperfeiçoar e se 

modernizar a cada dia. 

 A FERA desde quando iniciou em 2009 que o primeiro mantenedor tinha 

como foco um compromisso com o processo de transformação social. E nos 

processos destes anos a FERA se atenta ainda mais às necessidades e novas 

exigências profissionais. 
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2.2- A Organização da CPA da FERA para Viabilização do Processo de 

Avaliação Institucional. 

 
A CPA é constituída por uma Comissão composta por representantes do 

corpo docente, representantes do corpo técnico-administrativo, representantes 

do corpo discente e um representante da sociedade civil. Para essa comissão, a 

auto avaliação institucional é um processo de caráter diagnóstico, formativo e de 

compromisso coletivo, que tem por objetivo identificar o perfil institucional e o 

significado de sua atuação por meio de suas atividades, cursos, projetos e 

setores. 

3. METODOLOGIA 

 O processo de auto avaliação conduzido pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) é realizado em consonância com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), envolvendo todos os atores que atuam na instituição, 

aproveitando os resultados das avaliações  CPA – Comissão Própria de 

Avaliação – Projeto de Auto avaliação Institucional .Esse processo é consolidado 

no Relatório de Auto avaliação Institucional, que tem  como finalidade fomentar 

a cultura de avaliação institucional e subsidiar os processos de avaliação 

externa.  

A realização do projeto teve seu início com o processo de sensibilização, 

criando um ambiente cognitivo e afetivamente aberto à avaliação – normalmente 

à auto avaliação – propiciando a formação de uma cultura de avaliação. 

Objetivando dar a exigida “continuidade” ao processo avaliativo nestas 

atividades de preparação, os elementos do SINAES, como: qualidade, 

responsabilidade social, sistematicidade, reconhecimento da diversidade dos 

conteúdos ministrados nos cursos e seu patrimônio reflexivo e conceitual, foram 

vivenciados de forma intensa e procurando envolver todos os membros desta 

IES. 

Após este período de preparação, sob a assessoria e supervisão da CPA, 

foram desenvolvidos os trabalhos diretamente ligados à auto-avaliação, a saber:  
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• Aplicação de questionários;  

• Formalização e publicação dos resultados. 

Adotaremos a metodologia qualitativa como forma de levantar os 

problemas em busca de soluções e melhoria na qualidade dos serviços 

educacionais prestados. Nosso intuito não é o de medir e pontuar para 

apresentar os resultados imediatos e sim o de visualizar as possibilidades de 

melhoria da educação. Neste sentido, os indicadores nos oferecerão 

instrumentos de análise para buscar ações de mediação. A avaliação deverá ser 

aplicada semestralmente para que as deficiências possam ser levantadas e 

projetadas como metas a serem alcançadas de um ano para outro. 

 3.1 Delineamento do Estudo 

 

Levantamento realizado pela CPA da FERA é um estudo aplicado de 

natureza predominantemente qualitativa que adota questionários estruturados 

como instrumento de coleta de dados primários disponibilizado aos 

respondentes por meio de questionários aplicados e respondidos manualmente 

e disponibilizado na fanpage do Facebook da Instituição. 

Dessa forma, a auto avaliação institucional seguirá o cronograma anual, 

com ações voltadas a avaliar os eixos e dimensões conforme instrumento de 

avaliação institucional externa utilizado pelo INEP. 

3.2. Técnicas de Coleta de Dados 

 

Para realização do presente relatório, foi elaborado instrumento de coleta 

de dados do tipo questionário, estruturado, predominantemente composto por 

questões apresentadas em escalas ordinais do tipo Likert. 

O software adotado para elaboração do instrumento, coleta e tratamento 

dos dados primários foi o DASHBOARD Para la gestion de provectos em excel 

com a escala de likert,versão 2010. 

A coleta de dados presencial realizou-se pelo acesso individual do 

respondente ao questionário aplicado no laboratório de informática antes de 
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iniciar as aulas, e sem a interferência ou participação de servidores no processo 

de preenchimento das respostas. 

Para acesso aos instrumentos de coleta de dados por parte dos discentes, 

os membros da CPA visitaram as salas de aulas para mobilização, bem como, 

estimularam os docentes a levarem suas turmas, em diferentes dias e horários, 

aos laboratórios de informática de forma a aumentar a participação discente no 

processo avaliativo. 

A Coleta de dados dos Docentes realizou-se por uma marcação de horário 

com o RH e assim, respondendo o questionário. A coleta de dados dos Técnicos 

Administrativos realizou-se com a mesma metodologia dos docentes. 

3.3 Escalas e Critérios de Análise 

 

As análises dos dados quantitativos coletados foram realizadas com base 

em medidas dos dados coletados, com ordenação dos níveis de qualidade 

atribuídos aos indicadores avaliados. 

Para coleta dos dados o questionário elaborado contou com escalas 

ordinais do tipo Likert,. 

  

- (5) Excelente: situação merecedora de notoriedade, distinção e excelência. 

- (4) Ótimo: Situação merecedora de destaque, reconhecimento e importância, 

porém não de notoriedade e excelência. 

- (3) Bom: Situação merecedora de  importância e reconhecimento; 

- (2) Regular: situação intermediária, neutra ou indiferente. 

- (1) Péssimo: situação que compromete a qualidade e que exige medidas 

corretivas urgentes. 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

Inicialmente apresentamos os resultados da avaliação do corpo discente, 

os quais lançaram trinta e quatro questões relacionadas ao envolvimento com 

as ações realizadas durante o período semestral, em seguida os resultados 

apresentados serão do corpo docente, Técnicos Administrativos e Egressos. 
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Ressaltamos que os mesmo procedimentos utilizaram para o curso de Educação 

Física. As disciplinas avaliadas correspondem aos períodos vistos no Primeiro 

Semestre de 2018.2. 

Na avaliação do corpo docente foi solicitado que os estudantes 

pontuassem cada item utilizando a numeração de zero a cinco nas categorias: 

domínio do conteúdo, clareza e criatividade nas tarefas apresentadas, 

disposição para tirar dúvidas, relação teoria-prática, avaliação, recursos usados 

na sala de aula e grau de satisfação. Os professores foram representados pelas 

disciplinas de cada período do curso.  

A decisão de se fazer a avaliação por semestre se deu pelo fato da CPA 

ter se empenhado, no primeiro semestre, à avaliação de curso.  

Com vistas a atender ao estabelecido na Nota Técnica supracitada, as 

dez dimensões previstas pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, foram 

acomodadas em cinco eixos fundamentais. Esses eixos, bem como, as 

definições constitutivas de cada dimensão contemplada são apresentadas a 

seguir. 

- Eixo 1 :Planejamento e Avaliação Institucional 

 

Dimensão 8: Planejamento e avaliação, especialmente os processos, 

resultados e eficácia da auto avaliação institucional; 

- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

 

Dimensão 1: A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

Dimensão 3: A responsabilidade social da instituição, considerada 

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

ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 
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- Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

          Dimensão 2: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 

extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os 

procedimentos para estímulo à produção acadêmica, às bolsas de pesquisa, de 

Monitoria e demais modalidades; 

Dimensão 4: A comunicação com a sociedade; 

Dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes; 

- Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do 

corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional 

e suas condições de trabalho; 

Dimensão 6: Organização e gestão da instituição, especialmente o 

funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e 

autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da 

Comunidade universitária nos processos decisórios; 

Dimensão 10: Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado 

social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

- Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura física, especialmente a de ensino de pesquisa 

e de extensão, biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

4.1 Análise dos dados e das Informações. 

 

Na Faculdade de Ensino Regional Alternativa – FERA a auto avaliação 

institucional teve início a partir de 2009, com a participação dos discentes, 

docentes e técnicos administrativos. 

Para a realização da Avaliação Institucional em 2009, a Comissão Própria 

de Avaliação, em articulação com FERA utilizou como mecanismo de coleta de 

dados um questionário com opções de 0 a 10 para cada segmento (discente, 

docente, técnico - administrativo e Egressos).  

Na FERA os alunos, por turma, foram conduzidos aos laboratórios de 

informática para responderem aos questionários. Os servidores, docentes e 
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técnico-administrativos puderam responder o questionário em um horário 

marcado pelo RH. Foi realizada uma reunião para os egressos no qual 

responderam os questionários. 

Além das ações de sensibilização locais, a CPA contou com o apoio da 

Diretoria e Coordenadores do Curso, para a divulgação dos resultados. O 

relatório de 2016.2 foi utilizada como ferramenta de divulgação e sensibilização 

o mural da Faculdade e no site de forma parcial. 

Assim, além das ações de sensibilização, por meio das CPA da FERA, 

com apoio do Marketing, com vista a promover a divulgação e a conscientização 

sobre o processo de avaliação para o período 2016.2, com banners na página 

principal do site da FERA, a criação de fanpage institucional no Facebook. 

5- VERSÕES DO RELATÓRIO 

5.1 Versão Parcial  

 

Em 2017.1 a Faculdade recebeu a visita para o recredenciamento da IES, 

Reconhecimento do Curso de Educação Física, e renovação do curso de 

Pedagogia. O parecer da comissão avaliadora foram elogios em diversos pontos 

incluindo os relatórios considerados excelentes em relação ao corpo docente, ao 

apoio discente, as ações decorrentes de processos de avaliação de cursos e ao 

projeto pedagógico em geral. Os cursos obtiveram o conceito final 4.O relatório 

da CPA 2017.1 foi analisado e considerado com a  base de dados que  permitiu 

diagnósticos específicos a partir de indicadores internos sobre a atuação da 

coordenação e dos processos formativos dos cursos. Em continuidade a essa 

avaliação, no ano 2017.1, agregou-se, a esse um levantamento e dentre outros 

indicadores avaliativos. 

A percepção da evolução da instituição é vista através dos indicadores de 

desempenho que permitem visualizar comparativamente o quanto a Instituição 

avançou em cada aspecto avaliado. Uma análise detalhada do comportamento 

dos indicadores de desempenho da FERA foi apresentada no Relatório de 

Avaliação da CPA 2017.1. Nota-se um avanço em vários aspectos que podemos 

http://www.fera-al.com.br/
mailto:contato@fera-al.com.br


SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE LTDA - SOESA 
FACULDADE DE ENSINO REGIONAL ALTERNATIVA – FERA 
                Rua Marechal Floriano Peixoto, 98. Eldorado – Arapiraca – ALCEP 57306-230 

Telefone: (82) 3530-4019 -  Site: www.fera-al.com.br 
E-mail: contato@fera-al.com.br 

 

14 
 

destacar: A implantação das plataformas de elevação, o ritmo de expansão de 

grupos de pesquisas e participação em congressos e seminários,      

A qualidade do curso de graduação, com a inclusão de docentes mestres 

e doutores, A qualificação dos corpos docente e técnico-administrativo e O 

compromisso com a missão da Instituição e ações de extensão. 

5.2 Versão Integral 

 

 A Comissão Própria de Avaliação, CPA se fundamenta nos 

procedimentos de avaliação do Sistema Nacional da Educação Superior 

(SINAES), instituído na Lei nº 10.861, de 14 de abril e 2004, que prevê a criação 

de Comissões Próprias de Avaliação (CPA) com o objetivo de proceder à auto 

avaliação nas Instituições de Ensino Superior (IES). 

A CPA da FERA trabalha com empenho no sentido de conscientizar a 

comunidade acadêmica sobre concepção de auto avaliação, como auxiliar no 

processo administrativo institucional e na sua utilização como instrumento de 

gestão, fortalecendo o processo democrático interno, com legitimidade, 

transparência e objetividade. 

 A Avaliação Institucional da FERA é um instrumento que contém o 

processo de acompanhamento contínuo das atividades e da implementação de 

mudanças necessárias com foco na missão proposta pela Instituição 

fundamentada nas dimensões descritas pelo SINAES. Essa avaliação 

institucional é entendida prioritariamente como processo de retroalimentar o PDI 

e, por consequência, devidos ajustes da Instituição na tomada de decisões 

necessárias para o desenvolvimento de uma educação superior com qualidade. 

Nesse sentido, ela é uma “organizadora” das ideias de melhoria do 

desenvolvimento da educação superior.  

A CPA elaborou e apresentou ao Colegiado e Diretora Geral uma nova 

proposta de avaliação do curso de graduação com uma metodologia e critérios 

de avaliação de 1 a 5 a serem aprovados pelo colegiado. No entanto, a 

implantação da nova proposta dependerá da análise e correções dos 
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componentes da CPA e colegiado.  As melhorias serão resolvidas a partir de 

2018.1 em relação aos resultados do relatório de 2017.2.  

No relatório 2016.1 após descrição dos pontos básicos posto no 

instrumento de avaliação interna da FERA percebeu que os estudantes estão 

progredindo frente à compreensão da avaliação, ou seja, avaliam com mais 

segurança, respeitando o corpo docente, valorizando a IES com sua dimensão 

administrativa e pedagógica.  

O instrumento utilizado para avaliação apresenta muitas questões e 

enunciados um tanto longo, mas, apesar disso, os estudantes não colocaram 

dificuldades para responder. Percebemos que uma pequena minoria tentou 

assinalar algumas questões sem reflexão, o que podemos constatar por meio de 

algumas contradições, entretanto, considerando o todo, vimos o resultado dessa 

avaliação como positivo. 

Quando os estudantes não estão conformados com determinadas 

atitudes no âmbito da IES, logo eles reivindicam e a gestão, na medida do 

possível escuta a todos e atende seus pedidos, quando estes, são viáveis e 

possíveis de serem realizados. 

As avaliações internas ocorrem semestralmente com a participação 

efetiva dos membros da CPA, atualmente composta por representantes da IES 

e também, representantes da comunidade, todos, escolhidos por meio de 

eleição, fortalecendo dessa maneira o processo de gestão democrática.   

Destacamos os mecanismos utilizados na avaliação interna, pontos 

positivos e aqueles sinalizados pelos acadêmicos como situações que carecem 

um olhar diferenciado, bem como, nesse contexto podemos observar se os 

objetivos e metas do Plano de Desenvolvimento Institucional foram atingidos, 

sob os quais fazemos uma analogia. 

A IES diversificou as estratégias para captação de alunos. Lançou o 

vestibular solidário para funcionários públicos, eliminando a taxa de inscrição e 

colocando como pré-requisito para realização da inscrição uma lata de leite que 

foi distribuída para as Instituições de cunho social do município. Sobretudo uma 

política interna de formação para os professores, funcionários e acadêmicos, 
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como mecanismo de potencializar os cursos por meio de projetos sociais e 

melhorias estruturais.  

Em geral, os pontos positivos superam aqueles que carecem melhorar. 

As expectativas foram satisfatórias, bem como o investimento da IES na 

biblioteca e nos laboratórios como também no corpo docente, priorizando a 

titulação e tempo de experiência na educação superior. Pretende-se, a partir dos 

pontos considerados, melhorar a operacionalização dos indicadores: qualidade 

das palestras e sanitários no primeiro. 

 

5.3 Plano de Ações de Melhorias da FERA 

 

As ações implantadas para corrigir/ajustar problemas identificados nos 

processos de avaliações de 2017.2 que compõem a avaliação institucional é 

produzido em tempos diferentes e os seus efeitos podem ser sentidos no longo, 

médio e curto prazos. Outras providências foram tomadas em função da 

avaliação, como por exemplo, principalmente o estudo da estrutura 

organizacional da Instituição; Implantação da plataforma de Elevação e Piso 

Tátil. 

Algumas iniciativas foram planejadas para 2018.1, em função dos 

resultados da avaliação institucional, que podem ser apresentadas 

resumidamente em temas específicos:  

 

 Formações continuada para os Docentes; 

 Novos meios de comunicação com a implantação da Rádio FERA e 

Jornal informativo. 

 Reconhecimento e valorização da carreira dos Docentes; 

 Melhorar a qualidade do WIFI; 

 Planejamento de atividades práticas para os discentes. 

 Convênio com a Secretaria de Saúde e com a CTA  

 Repositório de preservativos  
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 Criação do GETEFS- Grupo de estudos e trabalho, Educação Física 

e Saúde. 

 Aquisição de Fardamentos e Crachás para os Docentes e Técnicos 

Administrativos; 

 Ampliação da Brinquedoteca. 

 

Os resultados da avaliação institucional 2017.2 e uma discussão desses 

indicadores serão objeto de reuniões sistemáticas com a equipe de gestão da 

Faculdade ao longo de 2018. 

6- RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO 2017.2 

6.1 Resultados da Avaliação dos Discentes Considerando as dimensões-

Pedagogia e Educação Física. 

 

Foram apresentadas trinta e quatro questões, com uma variedade de 

alternativas: 1 a 5. Na primeira questão aparece à missão institucional o que se 

quer saber é: A FERA proporciona a comunidade a formação acadêmica e 

profissional do cidadão com foco nas competências intrínsecas à sua área de 

formação e no desenvolvimento regional. No curso de Pedagogia o 1° Período 

responderam o questionário 48,0% dos discentes e 52% não compareceram no 

dia da aplicação do questionários. No 2° Período 100% Responderam, no 3° 

Período foi possível constatar que 62,5% dos alunos compareceram no dia da 

aplicação dos questionários, no 4° Período 100%responderam no 5° Período 

100% Responderam, no 7° Período 68,7% responderam e 62,5% não 

respondera e no 8° Período 61,5%. Observa-se que a maioria dos discentes da 

instituição responderam os questionários e se preocuparam na qualificação e 

melhoria da instituição. 
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TABELA 1. DISCENTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PARTICIPANTES DOS QUESTIONÁRIOS CPA 2018.2 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 2. DISCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA PARTICIPANTES DOS 

QUESTIONÁRIOS CPA 2018.2 

 

 

 

 

 

 

TABELA 3. DISCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA 

PARTICIPANTES DOS QUESTIONÁRIOS CPA 2018.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 RESPONDERAM NÃO RESPONDERAM 

 78,52% (95) 21,48% (26) 

CURSO DE PEDAGOGIA  

 RESPONDERAM NÃO RESPONDERAM 

 72,26% (211) 27,74% (81) 

CURSO DE PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA 

 RESPONDERAM NÃO RESPONDERAM 

 74,09% (306) 25,91% (107) 
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TABELA 4. DISCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA 

PARTICIPANTES DOS QUESTIONÁRIOS CPA 2018.2. 

 

 Nota 1 

(Péssimo) 

Nota 2 

(Regular) 

Nota 3 

(Bom) 

Nota 4 

(Ótimo) 

Nota 5 

(Excelente) 

1º Questão  2,6% 5,8% 22,54% 28,43% 33% 

2º Questão 1,6% 8,8% 23,85% 30,06% 33,33% 

3º Questão 4,2% 5,8% 22,87% 25,49% 27,45% 

4º Questão 1,6% 7,18% 19,93% 19,60% 36,92% 

5º Questão 2,6% 10,45% 23,20% 24,83% 33% 

6º Questão 2,6% 6,2% 25,49% 23,52 33,33% 

7º Questão  2,6% 3,92% 17,64% 18,30% 49,57% 

8º Questão 2,9% 6,86% 19,60 27,77% 38,88% 

9º Questão 1,9% 5,22% 17,64% 26,47 42,15% 

10º Questão 0,6% 5,55% 14,37% 31,69% 45,25% 

11º Questão 0,6% 5,88% 20,26% 37,58% 42,15% 

12º Questão 1,6% 8,49% 23,52% 33,33% 30,71% 

13º Questão 2,28% 6,53% 16,99% 30,06% 36,27% 

14ºQuestão 1,6% 9,8% 11,4% 28,43% 33% 

15º Questão 1,9% 6,53% 29,08% 24,18 47,38 

16º Questão 0,98% 6,2% 27,32% 23,52% 47,71% 

17º Questão  0,9% 4,57% 22,87% 28,43% 41,83% 
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18ºQuestão 1,6% 6,2% 15,68% 31,02% 41,50% 

19ºQuestão 0,3% 6,5% 14,05% 28,10% 51,63 

20º Questão 0,6% 2,9% 14,70% 28,10% 48,36 

21º Questão 0% 3,26% 19,4% 26,79% 56,86% 

22ºQuestão 0% 5,88% 12,41% 29,41% 53,26% 

23º Questão  0% 5,88% 17,64 26,14% 51,96% 

24º Questão 1,3% 5,88% 11,76% 23,85% 53,26% 

25º Questão 8,16% 0,6% 23,9% 10,45% 61,11% 

26º Questão 1,6% 4,24% 10,13% 25,49% 55,22% 

27º Questão  0% 5,88% 16,66% 31,37% 42,81% 

28º Questão 0% 5,55% 17,64% 29,41% 42,81% 

29º Questão 0,3% 5,55% 18,95% 27,45% 50,32% 

30º Questão 0,3% 4,57% 20,58% 32,02% 41,83% 

31º Questão 0,6% 4,57% 21,89% 27,77% 41,83% 

32º Questão 0% 2,28% 11,11% 32,35% 42,81% 

33º Questão  0% 3,5% 11,43% 29,08% 47,71% 

34ºQuestão 0.9% 4,5% 13,72% 22,54% 58,49% 
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TABELA 4. TABELA DOS DOCENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 5. Resultados dos Questionários dos Técnicos Administrativos 

 NOTA 1 NOTA 2  NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5 

1º QUESTÃO   3,12% 12,5% 34,37%     50% 

2º QUESTÃO 0 15,62% 15,62% 25% 43,75% 

3º QUESTÃO 0 15,62% 9,35% 25% 50% 

4º QUESTÃO 0 6,25% 6,25% 34,37% 53,12% 

5º QUESTÃO 0 9,37% 6,25% 34,37% 50% 

6º QUESTÃO 0 9,37% 18,75% 37,50% 34,37% 

7º QUESTÃO 0 9,37% 12,5% 34,37% 43,75% 

8º QUESTÃO 0 12,5% 12,5% 34,37% 40,62% 

9º QUESTÃO 0 3,12% 9,37% 31,25% 56,25% 

10º QUESTÃO 0 3,12% 15,62% 37,5% 43,75% 

11ºQUESTÃO 0 6,25% 18,75% 25% 46,87% 

12º QUESTÃO 0 9,37% 12,5% 18,75% 59,37% 

13º QUESTÃO 0 3,12% 3,75% 43,75% 37,5% 

14º QUESTÃO 0 0% 31,25% 31,87% 37,5% 

15º QUESTÃO 0 3,12% 9,37% 37,5% 50% 

16º QUESTÃO 0 3,12% 21,87% 25% 53,12% 

17º QUESTÃO 0 6,25% 12,5% 31,25% 50% 

18º QUESTÃO 0 6,25% 18,75% 34,37% 40,62% 

19º QUESTÃO 0 6,25% 21,87% 34,37% 37,5% 
20º QUESTÃO 0 3,12% 12,5% 28,12% 56,25% 

 Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 

1º questão  4,25% 4,25% 21,27% 21,27% 36,17% 

2º questão 0% 8,5% 6,38% 34,04% 38,29% 

3º questão  0% 4,25% 6,38% 23,40% 53,19% 

4º questão 0% 0% 8,5% 10,63% 68,08 

5º questão 0% 0% 6,38% 23,40% 57,44% 

6º questão 0% 0% 8,5% 21,27% 57,44% 

7º questão 2,12% 0% 10,63% 12,76% 61,70 

8º questão  0% 0% 6,38% 10,63% 70,21% 

9° questão 0% 2,12% 4,25% 10,63% 70,21% 

10° questão 0% 2,12% 6,38% 21,27% 53,19% 

11° questão 0% 6,38% 10,63% 38,29% 31,91% 

12° questão 0% 2,12% 4,25% 19,14% 61.70% 
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7-ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES 

 

Conforme estabelece a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65/2014, 

no tópico referente à Análise dos Dados e das Informações “deverá ser realizado 

um diagnóstico a respeito da IES, ressaltando os avanços e os desafios a serem 

enfrentados”. Assim, o presente diagnóstico agrupou os resultados obtidos com 

base nos critérios de corte quanto à qualidade previamente estabelecidos para 

o estudo. Nesse sentido, faremos uma síntese dos principais resultados obtidos 

pelo processo de análise. 

O primeiro dado importante é o da substancial participação da 

comunidade acadêmica no processo de aferição dos dados. Com relação ao 

corpo discente, foi contabilizado 74,09% de participação efetiva no processo e 

de mais 85% em relação aos funcionários. 

No intuito de destrinchar tais dados, fora contabilizado de uma forma 

geral, um índice de mais de 70% de satisfação (considerando a soma dos 

conceitos bom-ótimo-excelente) do corpo discente para com os serviços 

prestados pela IES.  

13° questão 0% 0% 12,76% 23,40% 51,06% 

14° questão 0% 2,12% 12,76% 21,27% 51,06 

15° questão 0% 2,12% 19,14% 23,40% 42,55% 
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Especificamente no item 1, aquele que trata do cumprimento da formação 

articulada com as competências intrínsecas à área de formação de cada área de 

formação e do desenvolvimento regional, o percentual de satisfação ultrapassa 

os 86%. Tal índice, ao passo que demonstra aspectos positivos dos serviços 

gerais da FERA, nos alerta para o índice de mais de 13% dos que consideram 

tias serviços regulares e péssimos. A Fera, ciente do seu compromisso 

obrigatório com o desenvolvimento positivo de suas atividades, permenecerá 

atenta à tal dado – mas não somente a este. 

Quando questionados sobre a oferta de atividades de pesquisa (item 2) e 

de extensão e monitoria (item 3) os índices de satisfação foram mais de 86% e 

75% respectivamente. Os dados refletem os investimentos da FERA nesses dois 

pontos e reforçam o compromisso na identificação de ações que busquem 

oportunizar melhores e maiores possibilidades de inclusão e desenvolvimento 

de tais atividades. 

No tocante à avaliação das ações voltadas para a Inclusão Social de 

pessoas com deficiência (item 4), 76% das opiniões foram de satisfação; Já 81% 

dos alunos respondentes, entendem como satisfatórias as ações desenvolvidas 

no âmbito da preservação do Meio Ambiente (item 5). 81% também é o índice 

de aprovação das ações desenvolvidas a partir de projetos culturais (item 6). As 

atividades de inclusão, culturais e de sustentabilidade são prioridades da FERA 

de longa data, tendo nesse eixo certo cuidado e investimento pelo fato de levar 

em consideração a função social do ensino superior em proporcionar à todos os 

grupos da sociedade alagoana melhores condições de existência. 

O percentual de 75% de aprovação obtido pela avaliação dos canais de 

comunicação da FERA (item 7) nos coloca um desafio para buscar ainda mais 

recursos para potencializar o alcance e a qualidade do diálogo com a 

comunidade acadêmica. Por mais que atinja a maioria das pessoas avaliadas, e 

pro maiores que sejam os esforços, este é um setor vital que precisa ser 

aperfeiçoado constantemente.  

Os quesitos que avaliaram a infraestrutura oferecida pela IES (itens 8, 9, 

10, 11 e 12) obtiveram índices superiores à 82% de satisfação. Tais dados 
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demonstram certo resultado positivo na busca constante de oferecer melhores 

condições físicas à comunidade. Esse compromisso é marca registrada da FERA 

e atende à determinações de visitas anteriores do INEP.  

O Núcleo de Apoio Pedagógico, Psicopedagógico e Psicológico  – NAP, 

setor de Ouvidoria, de Coordenação de Extensão, de Coordenação de Pós-

Graduação, de Coordenação de Monitoria e Pesquisa, de Coordenação do TCC, 

e de Coordenação de Estágio (correspondentes ao item 13), teve uma aprovação 

ligeiramente maior que 82%. Aqui já apontamos um eventual ponto para a 

melhora deste instrumento de avaliação: são muitos setores - e todos com 

importantes distinções – para serem avaliados em um só item. O objetivo desta 

ação posterior é tornar mais sensível o feedback que o diagnóstico nos 

proporciona. 

Atendimentos dos Setores de Secretaria Acadêmica (item 14) e 

Financeiro (item 15) tiveram índices superiores a 72% e 92% respectivamente. 

Merece destaque as ações que a FERA realizou no desenvolvimento de relações 

interpessoais de tais setores, uma vez que são locais de muita demanda, e 

muitas vezes demandas mais complexas e difíceis que e em outros setores, 

dada a passionalidade dos eventos. Cumpre afirmar que, apesar de 72% de 

aprovação, o setor de secretaria receberá de parte da IES maiores análises, 

inclusive aquelas que podem indicar a necessidade adicional de novos 

profissionais. 

O setor da biblioteca (relativo aos itens 16, 17 e 18), foi aprovado por mais 

de 81% dos alunos entrevistados. Tal impressão acompanha as notas atribuídas 

pelas visitas dos processos de recredenciamento da instituição e 

reconhecimento dos cursos de Pedagogia e Educação Física – Bacharelado. É 

importante registrar que projetos já começam a serem traçados no sentido de 

ampliação do espaço e do acervo, não somente pelas demandas futuras dos 

atuais cursos, mas pela perspectiva de autorização de curso novos, dentre os o 

já eminentes – por conta de solicitação de visita de autorização – cursos de 

Direito e Psicologia. 

http://www.fera-al.com.br/
mailto:contato@fera-al.com.br


SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE LTDA - SOESA 
FACULDADE DE ENSINO REGIONAL ALTERNATIVA – FERA 
                Rua Marechal Floriano Peixoto, 98. Eldorado – Arapiraca – ALCEP 57306-230 

Telefone: (82) 3530-4019 -  Site: www.fera-al.com.br 
E-mail: contato@fera-al.com.br 

 

25 
 

Na avaliação dos itens 19 à 23, referente ao trabalho docente e ao 

conjunto das disciplinas do período que os discentes estão cursando, o índice 

de satisfação nesses quesitos superam os 93%. Este dado nos leva ao 

entendimento de que as capacitações docentes, sugeridas em outros processos 

de avaliação, estão surtindo efeito, não só no aproveitamento dos discentes, mas 

também em suas percepções sobre tais quesitos. 

A avaliação dos coordenadores dos cursos (itens 24, 25 e 26) também é 

tomada como satisfatória, visto que beira os 90% de satisfação. Para chegar 

nesse número, e melhorá-lo, a FERA investe em incentivos materiais e humanos 

para seus coordenadores, no intuito de dá-lhes melhores condições de trabalho 

e de autonomia da resolução dos eventuais e extraordinários problemas. 

A avaliação da equipe gestora (itens 27, 28 e 29) superou o percentil de 

93% de satisfação, demonstrado de tal feita, os esforços de transparência, 

abertura e eficiência que norteiam as ações dos gestores da IES.  

A avaliação por parte dos docentes para com as condições de trabalho 

oferecidas pela FERA ultrapassaram os 85% de aprovação, e 93% entre os 

técnicos administrativos. É tido, pela gestão da IES, como fundamental, e objeto 

de muito investimento financeiro e humano, a satisfação dos nossos 

colaboradores e tal questão possui, no mínimo, duas consequências 

importantes: 1- a melhoria da qualidade de vida, no sentido de melhores 

condições de saúde e da elevação da humanidade inerente a cada pessoa e 2- 

a elevação qualitativa dos serviços prestados dos trabalhadores da FERA a 

comunidade acadêmica. 

7.1 Pontos Positivos a serem MANTIDOS 

 

 Esclarecimento e disponibilidade nos atendimentos; 

 Infraestrutura, acesso a portais e auxílios de pesquisa; 

 A disponibilidade da Coordenação Pedagógica; 

 Abertura e flexibilidade com o setor financeiro; 

 A disponibilidade de diálogo com a equipe gestora. 
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7.2 Pontos a serem trabalhados e DESENVOLVIDOS 

 

 Melhorar a qualidade dos computadores (áudio e vídeo);  

 Ampliar entre a comunidade acadêmica a participação em programas de 
iniciação científica e projetos de extensão.  

 Incentivo a produção de artigos em Congressos por parte dos estudantes 
desde o início das atividades 

 Continuidade e aprimoramento dos Grupos de Pesquisas; 

 Repositório de preservativos ; 

 Manutenção dos condicionadores de ar. 

 

 

7.3 Pontos URGENTES a serem imediatamente corrigidos 

 

 

 Otimizar o acesso ao histórico do Discente; 
 

 Desenvolvimento de atividades de extensão com Cursos de 
Nivelamento; 
 

 Ampliação das atividades de monitoria. 
 
8. CONCLUSÃO 

 

O entendimento dialético que perpassa a análise feita pela CPA, objetiva 

tomar a avaliação como um processo amplo e voltado para o desenvolvimento 

positivo das ações acadêmicas da FERA. Este foi um dos princípios norteadores 

de todas as atitudes tomadas por esta comissão. 

Pelo exposto, podemos afirmar que de uma forma geral (em torno de 75%) 

os discentes, os docentes e o corpo técnico estão satisfeitos com as atividades 

desenvolvidas pela IES. No entanto, apesar desse índice positivo, estamos 

convictos que existem, e sempre existirão, pontos de melhoramento e de revisão 

de conduta, pois esta é uma condição ineliminável da realidade humana. 

Nesse sentido e, reafirmando aquilo que é um dos pilares de nosso fazer 

laboral, a FERA encontra-se em constante alerta, numa atitude autocorretiva e 
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de acolhimento das demandas e necessidades da comunidade acadêmica – esta 

pensada de forma mais genérica possível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO
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                                                                               QUESTIONÁRIO DO DISCENTE 

 
Este questionário faz parte da Avaliação Institucional da Faculdade de Ensino Regional Alternativa – FERA, atendendo à Lei 10.861 de 14 de abril 
de 2004 do Sistema de Avaliação Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. As respostas dos envolvidos permitirão que nossa 
instituição construa subsídios para avaliar as condições de oferta das atividades acadêmicas e administrativas. Portanto, o presente instrumento 
objetiva avaliar os atuais serviços para melhorar a qualidade de ensino desta IES. Trabalho realizado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

 
Questionário das 10 Dimensões:                                          
 
                             AVALIEM AS QUESTÕES DE ACORDO COM A ESCALA ABAIXO: 
 

Dimensão 1 Missão Institucional 

Dimensão 2 A política para o ensino, 
pesquisa e extensão. 

Dimensão 3 Responsabilidade Social 

Dimensão 4 A comunicação com a 
sociedade 

Dimensão 5 Políticas de Pessoal 

Dimensão 6 Organização e gestão 
institucional 

Dimensão 7 Infraestrutura 

Dimensão 8 Planejamento e avaliação 

Dimensão 9 Atendimento ao estudante 

Dimensão 10 Sustentabilidade Financeira 

                                                                                       
                                                                        
 
 
 

Avalie as questões de acordo 
com a escala abaixo:  

5 Excelente 

4 Ótimo 

3 Bom  

2 Regular  

1 Péssimo  
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 QUANTO A COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 01 A 07 
 

A partir de sua experiência pessoal na Faculdade FERA, indique o grau da satisfação ou insatisfação que você sente em relação 
a cada um dos indicadores ou questões propostas a seguir: 

1 2 3 4 5 

1. Conhecimento do Estatuto, PDI, Regimento e Resoluções do Conselho Superior da Faculdade FERA      

2. A oferta de Atividades de Pesquisa no semestre      

3. Oferta de Atividades de Extensão ou Monitoria      

4. Como você avalia a atuação da Faculdade FERA na realização dos projetos de Inclusão social?      

5. Como você avalia a atuação da Faculdade FERA na realização de projetos ambientais?      

6. Como você avalia a Faculdade FERA nas atividades de construção de projetos patrimoniais, produção artística, peças 
teatrais, exposições. 

     

7. Como você avalia os Canais de Comunicação entre a Faculdade FERA e seu público interno e externo (Site, Faixas, 
Banners, Cartazes, e-mails, facebook, instagran, programa da rádio – Educação em Foco, bicicleta de som, blogs, 
publicação em jornais etc) 

     

 
 

AVALIE A INFRAESTRUTURA DA FACULDADE FERA QUANTO ÀS INSTALAÇÕES MENCIONADAS NOS ITENS DE 8 A 12: 
 

 1 2 3 4 5 

8. Instalações gerais (sanitários, prédios, espaços de utilização coletiva).      

9. Salas de aula, levando em consideração: tamanho, acústica, luminosidade, sensação térmica, etc      

10
. 

Acessos e espaços para as pessoas portadoras de necessidades especiais      

11
. 

Laboratório didático (Brinquedoteca para o curso de Pedagogia e laboratório de biologia, anatomia e medidas 
antropométricas para o curso de Educação Física). 

     

12
. 

Laboratório de Informática      
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AVALIE OS SETORES DE ATENDIMENTO DA FACULDADE FERA, COM RELAÇÃO AOS ITENS MENCIONADOS NAS 
QUESTÕES DE 13 E 15 

 

 1 2 3 4 5 

13 Núcleo de Apoio Pedagógico, Psicopedagógico e Psicológico – NAP, Ouvidoria, Coordenação de Extensão, Coordenação 
de Pós-Graduação, Coordenação de Estágio, Monografia, Monitoria e Pesquisa. 

     

14 Atendimento da Secretaria Acadêmica      

15  Atendimento do Setor Financeiro      

 
 

AVALIE A BIBLIOTECA DA FACULDADE FERA, COM RELAÇÃO AOS ITENS MENCIONADOS NAS QUESTÕES DE 16 A 18 
 

 1 2 3 4 5 

16 Espaço Físico:      

17 Serviços (Atendimento, Sistema de Localização, Retirada/Devolução):      

18 Acervo (Quantidade, Qualidade, Disponibilidade):      

 
AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS MINISTRADAS NO SEMESTRE 

AVALIE ÀS QUESTÕES DE 19 A 23 RELACIONADAS AO CONJUNTO DAS DISCIPLINAS DO PERÍODO QUE ESTÁ 
CURSANDO 

 

 1 2 3 4 5 

19 Os professores permanecem do início até o final do tempo estabelecido (Regularidade, Assiduidade e Pontualidade) às 
aulas e demais atividades previstas? 

     

20 Os professores apresentam e discutem os Planos de Curso, ementa da disciplina, bibliografia básica, bibliografia 
complementar juntamente com os alunos e esses são disponibilizados? 
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21 Os professores relacionam os conteúdos desenvolvidos em sala de aula com os problemas reais na área de atuação da 
disciplina? 

     

22 Os métodos e critérios de Avaliação da Aprendizagem aplicados pelos professores (Provas, Trabalhos Individual e em 
Grupos, Seminários, Oficinas, Micro aula, Elaboração, Aulas práticas e Aplicação de Projetos) são claros e apresentados 
previamente à turma? 

     

 
23 

Como você classifica os materiais didáticos utilizados pelos/as professores (Textos, Apostila, Slides, Filmes, Vídeos, 
Revistas, Jornais, Data Show, etc.)? 

     

 
AVALIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO SEU CURSO  24 A 26    

 
 

1 
 

2 
 
3 

 
4 

 
5 

24 O Coordenador do Curso é facilmente localizado nos horários divulgados de atendimento aos alunos?      

25 Como você avalia o desempenho, dedicação e comprometimento do Coordenador do Curso com os alunos e a faculdade 
FERA? 

     

26 Como você avalia a atuação do Coordenador do Curso na solução de problemas, no cotidiano de seu trabalho como: falta 
ou atraso de professores, a não entrega do Plano de Curso, a não entrega das notas e avaliação mal elaborada? 

     

 
AVALIAÇÃO DA EQUIPE GESTORA 27 A 29 

 

 1 2 3 4 5 

27 Como você avalia o desempenho, dedicação e compromisso da equipe Gestora a frente da FERA?      

28 Como você avalia o relacionamento profissional e acadêmico entre os Gestores, corpo docente, discente e corpo técnico 
administrativo da FERA? 

     

29 Como você classifica os Gestores da FERA quanto à disponibilidade do diálogo?      
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AUTOAVALIAÇÃO DO DISCENTE 30 A 34 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

30 Como você avalia do início até o final do tempo estabelecido a sua regularidade, assiduidade e pontualidade às aulas e 
demais atividades previstas? 

     

31 Como você avalia sua dedicação e desempenho no aprendizado das disciplinas neste ano semestre?      

32 Como você avalia a sua participação ativamente das atividades desenvolvidas em sala de aula?      

33 Qual é a avaliação em relação a sua colaboração com o necessário clima de respeito, cordialidade e integração entre 
alunos e professores? 

     

34 Como você avalia a importância da Avaliação Institucional da Faculdade FERA?      
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AVALIAÇÃO TECNICOS ADMINISTRATIVOS-FERA 

                                                                                              2018.1      AVALIEM AS QUESTÕES DE ACORDO COM A ESCALA ABAIXO 

 

 

 

 

  

Avalie as questões de acordo com a escala 
abaixo:  

5 Excelente 

4 Ótimo 

3 Bom  

2 Regular  

1 Péssimo  

A partir de sua experiência pessoal na FERA, indique o grau da satisfação ou insatisfação que você sente em relação a cada um dos indicadores ou questões propostas a 

seguir: 

1 2 3 4 5 

1. Conhecimento do Estatuto, Regimento e Resoluções dos Conselhos Superiores da FERA      

2. Você conhece o organograma administrativo da FERA      

3. A disponibilidade dos Diretores e Coordenação       

4. Os diretores e Coordenação demonstram interesse pelas reivindicações e agem no sentido de atendê-los      

5. Você cumpre todas as atribuições do seu cargo que se encontra no regulamento geral      

6.  A FERA oferece condições adequadas de facilidade de acesso e segurança      

7.  Há interesse em conhecer o resultado deste processo avaliativo      

8. Quanto você mede o grau de importância do seu trabalho      

9. Você está cumprindo sua carga horaria de trabalho      

10. Motivação pelo próprio trabalho      

11. Presteza no atendimento a alunos/docentes/funcionários e outras pessoas que necessitem de seus serviços      

12. Qualidade do atendimento a alunos/docentes/funcionários e outras pessoas que necessitem de seus serviços      

13. Iniciativa para a solução de problemas      

14.  Flexibilidade para adequação a situações não usuais      

15 Você se sente realizado profissionalmente      
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QUESTIONÁRIO DO DOCENTE 

Este questionário faz parte da Avaliação Institucional da Faculdade de Ensino Regional Alternativa – FERA, atendendo à Lei 10.861 de 14 de abril de 2004 do Sistema 

de Avaliação Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. As respostas dos envolvidos permitirão que nossa instituição construa subsídios para avaliar 

as condições de oferta das atividades acadêmicas e administrativas. Portanto, o presente instrumento objetiva avaliar os atuais serviços para melhorar a qualidade 

de ensino desta IES. Trabalho realizado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

Questionário das 10 Dimensões:                                                                                   AVALIEM AS QUESTÕES DE ACORDO COM A ESCALA ABAIXO: 

Dimensão 1 Missão Institucional 

Dimensão 2 A política para o ensino, pesquisa e 
extensão. 

Dimensão 3 Responsabilidade Social 

Dimensão 4 A comunicação com a sociedade 

Dimensão 5 Políticas de Pessoal 

Dimensão 6 Organização e gestão institucional 

Dimensão 7 Infraestrutura 

Dimensão 8 Planejamento e avaliação 

Dimensão 9 Atendimento ao estudante 

Dimensão 10 Sustentabilidade Financeira 

                                                                                       

 
A partir de sua experiência pessoal na FERA, indique o grau da satisfação ou insatisfação que você sente em relação a cada um dos indicadores ou 
questões propostas a seguir: 

1 2 3 4 5 

1. No cumprimento de sua missão, a FERA é:      

2. O incentivo da FERA para sua participação em atividades de pesquisa é:      

3. O incentivo da FERA para sua participação em atividades de extensão é:      

4. A divulgação das atividades de ensino na FERA é:      

5. A divulgação das atividades de extensão na IES é:      

6. As atividades de extensão na FERA atendem as necessidades da comunidade, de forma:      

7. Para você, a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão é:      

Avalie as questões de acordo com a escala 
abaixo:  

5 Excelente 

4 Ótimo 

3 Bom  

2 Regular  

1 Péssimo  

http://www.fera-al.com.br/
mailto:contato@fera-al.com.br
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 1 2 3 4 5 

8 A integração (interdisciplinaridade) das unidades curriculares ou disciplinas do seu curso é:      

9 O atendimento da secretaria e Registro Acadêmicos é:      

10 A realização de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável na FERA é:      

11 A promoção da inclusão social de pessoas com necessidades específicas na FERA é:      

12 Os mecanismos de divulgação da Instituição são:      

 1 2 3 4 5 

13 As políticas de capacitação da FERA contribuem para o seu desenvolvimento, de forma:      

14 As condições disponibilizadas pela FERA para participação em cursos de pós-graduação, para os docentes é:      

15 O ambiente de trabalho na FERA (relação interpessoais) é:      

 1 2 3 4 5 

16 A integração entre a direção do instituição e o corpo docente é:      

17 A aplicação dos princípios éticos no seu ambiente de trabalho é:      

18 A infraestrutura da biblioteca na FERA é:      

 1 2 3 4 5 

19 A disponibilidade dos matérias a serem utilizados na disciplina é:      

20 As condições das salas de aula (dimensão, limpeza, conservação, iluminação, comodidade, dentre outros) 

Disponibilizadas para o seu curso é: 

 

     

 

 

http://www.fera-al.com.br/
mailto:contato@fera-al.com.br

