
 

 
 
 
 
 

FACULDADES INTEGRADAS QUALIS 

 
 

RELATÓRIO - 2020 
 
 

Comissão Própria de Avaliação – CPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Guarabira  - PB 

30 de março de 2021 



 

SUMÁRIO 
 
 
 
 

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO .......................................................... 3 

1.1. Do Histórico ................................................................................. 3 

1.2. Caracterização da IES ................................................................ 3 

1.2.1. MISSÃO ................................................................................ 3 

1.2.2 Investigação -  aspectos do curso presencial e metodologia .... 4 

1.2.3 Composição da CPA ................................................................. 4 

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS ...................................................... 5 

3. METODOLOGIA  ........................................................................ 6 

3.1 Instrumentos na coleta de dados .................................................. 6 

3.1.1 Questionários .......................................................................... 7 
4 TABULAÇÃO DOS DADOS .........................................................13 

5  DESENVOLVIMENTO..................................................................... 14 

           5.1. EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO ...............................14 

5.2.EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL....................15 

5.3.EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS .........................................17 

5.4.EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO ............................................21 
5.5.EIXO 5 - INFRAESTRUTURA ....................................................24 

6.AÇÕES PREVISTAS COM BASE NA ANÁLISE DOS DADOS.....26 

 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS..........................................................27 



3 

 

 

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 
 

1.1. Do Histórico 
A Faculdades Integradas Qualis - FIQ, foi credenciada por meio da Portaria 

Ministerial Port nº 1371 de 27-10-17 – DOU de 30/10/2017. 

Os cursos de Sistema de Internet – Tecnólogo,  e o curso Administração – 

Bacharelado, foram  autorizados pela Portaria Nº 1135 de 01/11/2017 – DOU 

de 03/10/2017.  Embora tenham sido autorizados,  os cursos não tiveram início 

em sua oferta. 

 
No ano de 2019, A FIQ, foi adquirida pelo Grupo Educacional FAVENI. O 

Grupo é composto por diversas instituições de ensino superior em todo o país. 

Com o compromisso de levar a oportunidade de crescimento profissional e 

excelência em Educação, o Grupo Educacional FAVENI conta com cursos nas 

modalidades Presenciais e à Distância em suas Instituições, ofertando assim 

cursos de Graduação,   Pós-Graduação e de Capacitação de qualidade. 

 
Fundado em 2015, o Grupo vem crescendo a cada ano, e sendo reconhecido 

em todo o Brasil. Hoje o Grupo Educacional FAVENI oferta mais de 25 cursos 

de graduação e mais de 900 cursos de pós-graduação na modalidade a 

distância, são mais de 300 polos de Educação à distância espalhadas pelo 

Brasil, levando educação de qualidade e oportunizando um crescimento 

profissional e consequentemente um futuro melhor àqueles que buscam pela 

educação, isso mostra o potencial para crescimento e desenvolvimento da 

região a qual está inserida a Faculdades Integradas Qualis. 

 
1.1.2. MISSÃO 

 
“Produzir e disseminar conhecimento com qualidade nos diversos 

campos e níveis do saber, bem como, formar profissionais competentes 

e atualizados para atuar no mercado de trabalho”.  

 Para alcançar essa Missão, a Instituição promoverá a educação superior    

integrando o ensino de graduação, pós-graduação e a extensão, visando à 

formação de sujeitos empreendedores e comprometidos com o 

autoconhecimento, a transformação   social, cultural, política e econômica do 

Estado e da região. 

https://emec.mec.gov.br/plugins/download/arquivo.php?666ac576aa2666cff323f5d976d592a6=MzMwMTY0XzQ0OC5wZGY=&d6fe1d0be6347b8ef2427fa629c04485=SWVzXzg5NTgv


4 

 

 

   
1.2.2 Investigação dos aspectos do curso presencial e metodologia 

utilizada. 
 

Tendo em vista o alcance das propostas inseridas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI para o período de 2017-2021, seria 

necessário aplicar a pesquisa institucional em duas vertentes. A primeira 

visando a investigar os aspectos do curso presencial. A segunda na 

perspectiva de identificar os aspectos para a oferta dos cursos na modalidade 

de Educação a distância – EAD. Como ainda não iniciamos a oferta do EAD e 

não tivemos alunos presenciais no ano de 2020, esta etapa da pesquisa 

institucional está relacionada aos aspectos presenciais e a presente pesquisa 

foi aplicada para os servidores Técnicos Administrativos, Docentes e        

Sociedade Civil. 

 

A pesquisa foi feita via formulário google, com a participação de todos os 
servidores da  IES. 

 

Para obtermos uma visão da IES perante a sociedade civil, as questões 

foram enviadas para uma amostra de empresários e educadores da região. 

As questões foram bem objetivas, para que não tomassem muito o tempo dos 

respondentes. Após a contabilização dos dados, a comissão de CPA, 

contabilizou e elaborou o presente documento para que através deste, a 

gestão possa visualizar e direcionar o posicionamento da IES na comunidade 

acadêmica e traçar estratégias para seu desenvolvimento. 

 

 

1.2.3 Composição da CPA 

 

 
Componente Função na IES 

Júlio Francisco  Representante Sociedade Civil 

 
Madja Pereira  Representante Técnico-Administrativo 

 
Joice dos Santos Alves  

Presidente – Representante Docente 

 
Ricardo Davi Lopes  

Representante dos tutores 
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2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A avaliação institucional divide-se em Avaliação Externa e Auto avaliação. A 

Avaliação Externa é realizada por comissões designadas pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC), compostas 

por membros externos, pertencentes à comunidade acadêmica e científica, 

tendo como referência os padrões de qualidade para a educação superior 

expressos nos instrumentos de avaliação e os relatórios de auto avaliação. A 

Auto avaliação é realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada 

instituição e orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da auto avaliação 

institucional da CONAES.  

 

A Lei nº 10.861/2004, nº no seu art. 3º, estabelece as dimensões que devem ser 

foco da avaliação institucional e que garantem simultaneamente a unidade do 

processo avaliativo em âmbito nacional e a especialidade de cada instituição. O 

planejamento e o processo avaliativo da IES consideram a realidade institucional 

e sua abrangência, adotando para isso cinco grandes Eixos Temáticos previstos 

no Instrumento de Avaliação atualizado através da Nota Técnica Nº 14/2014.  

 

O programa de avaliação da FIQ está organizado de forma a contemplar as dez 

dimensões, estabelecido pelo SINAES o agrupamento em eixos visa facilitar o 

diálogo entre as atividades que devem ser articuladas no momento da avaliação.  

 

O processo de avaliação valoriza a participação de todos os seguimentos de 

forma democrática, garantindo transparência, credibilidade e confiabilidade ao 

processo. A auto avaliação ou avaliação institucional interna está consolidada e 

envolve discentes, docentes, professores, coordenadores, funcionários técnicos 

administrativos e a comunidade externa. O presente Relatório de Auto avaliação 

Institucional é mais um passo de consolidação dado pela IES, no sentido de 

avançar para a construção e o compartilhamento do conhecimento crítico sobre 

a própria realidade, em busca de transformá-la em benefício de todos. Este 

relatório tem por finalidade promover a cultura de auto avaliação e auxiliar os 

processos de avaliação externa.  
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A FIQ tem buscado desenvolver uma avaliação pautada nas diretrizes 

estabelecidas pelo CONAES, buscando a melhoria contínua da qualidade dos 

processos educacionais, cumprindo o desafio de uma avaliação institucional com 

finalidades construtiva e formativa, tornando o processo de auto avaliação 

institucional permanente. Isso só é possível com a sensibilização e o 

envolvimento contínuo dos integrantes da comunidade acadêmica nas 

discussões e análises, fomentando a cultura da avaliação participativa.  

 

Este é o relatório parcial da FIQ, referente ao ano 2020, que será inserido no 

sistema E-MEC até dia 31 de março de 2021. O foco principal, neste relatório é, 

além de apresentar a Avaliação Institucional de 2020, demonstrar a evolução da 

IES na resolução de suas fragilidades ao longo do ano. O objetivo do presente 

documento é contribuir para fortalecimento institucional, para a melhoria da 

qualidade de ensino, produção do conhecimento e cidadania. Estes objetivos 

têm sido as buscas constantes e incessantes e têm pautado todas as ações da 

IES.  

 

3. METODOLOGIA  

Na auto avaliação institucional foram utilizadas abordagens metodológicas 

qualitativas e quantitativas. As análises foram realizadas tendo em vista os 

objetivos, o perfil e a missão institucional, de modo a obter uma visão global de 

sua estrutura, das relações, das atividades desenvolvidas, das funções e das 

finalidades enquanto segmento da comunidade acadêmica e da sociedade civil.  

 

A avaliação institucional da FIQ tem a periodicidade anual, quanto ao programa 

de avaliação geral, satisfação institucional, avaliação externa e qualidade dos 

cursos de graduação. A auto avaliação do corpo discente e corpo docente 

acontecem ao final de cada semestre.  

 

3.1 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 
 

 
Os questionários foram aplicados no período de 15 a 30 de junho no 

primeiro semestre e do dia 16 a 30 de novembro no segundo semestre 

de 2020. Os questionários elaborados e aprovados pela CPA são 
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estruturados em perguntas objetivas, disponibilizadas através de link 

específico que viabiliza a confidencialidade dos respondentes. Além de 

perguntar abertas que proporcionaram participação mas efetiva. 

 A aplicação do questionário foi realizada através da ferramenta google 

forms, com preenchimento online,  ou seja, puderam responder o 

questionário de avaliação da IES em qualquer equipamento com acesso à 

internet. 

 

3.1.1 QUESTIONÁRIOS  

 
Com objetivo de melhorar os serviços prestados, a CPA , buscou construir e 

atualizar  os instrumentos de coleta de dados, através reformulação de 

questionários,  bem como definição de outros mecanismos para a coleta de 

informações, com base nas observações feitas pela comunidade acadêmica.   

 

No processo de elaboração e revisão dos instrumentos avaliativos da CPA, 

são considerados os objetivos da autoavaliação bem como os cinco eixos 

descritos na nota técnica INEP/DAES/CONAES Nº 65, a partir dos quais, se 

elaboram as questões para cada questionário de autoavaliação. Nesse 

processo, priorizam-se, nos instrumentos de avaliação, questões abertas e 

fechadas construídas de forma clara e objetiva com o intuito de facilitar a 

compreensão do participantes acerca do que é questionado. 

 
Todos os segmentos que formam a comunidade acadêmica tiveram suas 

percepções acerca dos serviços prestados pela Instituição.  

 

O seguimento corpo discente não participou da pesquisa, visto que a Faculdade 

ainda não possuia alunos.  

          

O segmento técnico-administrativo da IES manifestou-se através de 

autoavaliação institucional, respondendo sobre a qualidade dos serviços que 

os mesmos prestam. 

 

Além, é claro da participação da sociedade civil, que nos mostra a percepção 
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da comunidade com relação  IES. 

. 

É importante ressaltar que a metodologia, os instrumentos e os procedimentos 

definidos para o desenvolvimento das atividades avaliativas, foram propostos 

considerando a necessidade de diferentes planejamentos para ações distintas. 

 

 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO INSTITUCIONAL 2020/2 

NOVEMBRO 

 

DIMENSÃO 1: MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL  

Segmentos que podem responder essas questões: docentes, técnicos 

administrativos.  

 

1) O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Regimento Interno são 

documentos de planejamento, elaborados a fim de orientar as políticas da FIQ. 

Em relação a esses documentos, marque uma das opções abaixo: 

 

Opções PDI REGIMENTO 

INTERNO 

Não sabia da existência. (     ) (     ) 

Sei da existência, mas não conheço o 

conteúdo. 

(     ) (     ) 

Sei da existência e conheço o conteúdo. (     ) (     ) 

 

 

Quanto à missão da FIQ: “Produzir e disseminar conhecimento com qualidade 

nos diversos campos e níveis do saber, bem como, formar profissionais 

competentes e atualizados para atuar no mercado de trabalho”.  

 

Como você avalia o desenvolvimento das atividades relacionadas a esta 

missão?  

(   ) Ruim    (   ) Regular    (   ) Bom    (   ) Ótimo   (   ) Excelente  

 

DIMENSÃO 2: A POLÍTICA PARA O ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. 
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1) Você desenvolveu e/ou participou de projeto (s) de ensino, pesquisa e 

extensão (congressos, simpósios e palestras) na FIQ? 

(    ) SIM                        (    ) NÃO 

 

2) Por qual motivo você não desenvolveu e/ou participou de projetos de 

ensino, pesquisa e extensão (congressos, simpósios e palestras) na FIQ? 

(    ) Não tive interesse. (    ) Não preenchi os requisitos necessários. 

(    ) Não tive disponibilidade de 

horários  

(    ) A instituição não ofereceu oportunidade. 

 

DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Segmentos que devem responder as questões: docentes e tecnicos 

administrativos.  

 

1) A FIQ promove ações sociais na comunidade (educação, saúde, lazer, 

responsabilidade social, etc). Das ações desenvolvidas, qual seu grau 

satisfação? 

 

DIMENSÃO 4: A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE INTERNA E 

EXTERNA 

Questões Ruim Regular Bom Ótimo Excelen
te 

Qual o seu grau de satisfação com 

a FIQ, em relação aos meios de 

comunicação utilizados (site, 

facebook, revista, rádio, jornal e 

etc.), informando as atividades 

realizadas na Instituição.  

     

Com relação as informações 

administrativas e acadêmicas, 

como você considera o serviço?  

     

 Ruim Regular Bom Ótimo Excelente 

Educação      

Saúde      

Lazer      

Responsabilidade Ambiental      
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Como você considera os serviços 

de Ouvidoria da FIQ? 

     

Os registros feitos na Ouvidoria são 
encaminhados para as 
coordenações e devem ser levados 
em consideração. Qual seu grau de 
satisfação quanto ao retorno? 

     

 

 

DIMENSÃO 5: POLÍTICAS DE PESSOAL  

Avalie seu ambiente de trabalho em relação a: 

Itens Ruim Regular Bom Ótimo Excelente 

Como considera as condições de 
trabalho oferecidas pela FIQ? 

     

Como considera a quantidade de 
docentes para atender a demanda 
da FIQ? 

     

Sobre a quantidade de funcionários 
técnicos administrativos, para 
atender a demanda da FIQ, como 
considera? 

     

Como considera o apoio para a sua 
qualificação, oferecido pela FIQ? 

     

Os funcionários têm acesso ao 
plano de carreira e a convenção 
coletiva. Qual seu grau de 
satisfação enquanto colaborador? 

     

 

DIMENSÃO 6: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL 

Itens Sim Não 

As informações sobre procedimentos administrativos são 

organizadas em forma de manual? 

  

Há firmeza e bom senso na condução da direção?    
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DIMENSÃO 7: INFRAESTRUTURA 

Como você avalia os seguintes itens: 

Itens Ruim Regular Bom Ótimo Excelente 

Equipamentos de informática       

Sistema Acadêmico       

Acesso à internet       

Cantina      

Segurança (catracas, câmeras, 
alarmes) 

     

Transporte (professores)      

Espaços para eventos       

 

Avalie as condições de acessibilidade na FIQ: 

Itens Ruim Regular Bom Ótimo Excelente 

Rampas      

Sinalização      

Bebedouros adaptados      

Banheiros adaptados      

Mobiliário adaptado       

 

 

Em relação ao meio ambiente da biblioteca da FIQ: 

Itens Ruim Regular Bom Ótimo Excelente 

Horário de funcionamento      

Limpeza do ambiente      

Iluminação      

Qualidade dos móveis      

Espaço para estudo individual      

Disponibilidade do acervo em sua 
área de interesse 

     

Acesso à internet       

 

Em relação ao meio ambiente da Secretaria da FIQ: 

Itens Ruim Regular Bom Ótimo Excelente 

Acústica       

Limpeza do ambiente      

Espaço físico      

Luminosidade      

Ventilação       
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Em relação ao meio ambiente da Tesouraria da FIQ: 

Itens Ruim Regular Bom Ótimo Excelente 

Acústica       

Higiene do ambiente      

Espaço físico      

Luminosidade      

Ventilação       

 

Em relação ao meio ambiente da copiadora da FIQ: 

Itens Ruim Regular Bom Ótimo Excelente 

Acústica       

Higiene do ambiente      

Espaço físico      

Luminosidade      

Ventilação       

 

DIMENSÃO 8: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

Questões Ruim Regular Bom Ótimo Excelente 

Qual o seu grau de satisfação em 
relação a divulgação dos 
resultados da autoavaliação 
institucional?  
 

     

Como você avalia a resolução de 
problemas e fragilidades 
apresentadas na autoavaliação da 
CPA? 

     

 

DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

Itens Ruim Regular Bom Ótimo Excelente 

Qual o seu grau de satisfação em 
relação aos recursos financeiros 
que a FIQ disponibiliza, para o 
desenvolvimento de suas 
atividades? 

     

Como você avalia a eficiência da 
aplicação dos recursos financeiros 
da Instituição?  
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Questionário de Avaliação Sociedade Civil 

A Comissão Própria de Avaliação da FIQ solicita a essa honrada Instituição para que 

contribua com o nosso questionário avaliativo, respondendo as questões a seguir no 

intuito de conhecer nossas potencialidades e fragilidades.   

INDICADORES Ótimo Bom Ruim Péssimo Total 

A FIQ contribui para o desenvolvimento 

sócio- econômico e cultural da região com 

qualificação de profissionais? 

     

É de conhecimento desta Instituição, que a 

FIQ possui convênios e parcerias com 

setores públicos e privados?  

     

As ações sociais da IES refletem 

compromisso social? 

     

 

 

4. TABULAÇÃO DOS DADOS  

 

Após a aplicação dos questionários, os dados são tabulados de maneira 

individual para cada questão com percentual. 

Essa tabulação permite a visualização das fragilidades e potencialidades da 

Instituição nos eixos avaliados.  

A CPA utiliza-se dessa construção para planejar estrategicamente a auto 

avaliação, bem como oferece essa construção para o planejamento estratégico 

da FIQ.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. EIXO 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

5.1 Evolução institucional a partir dos processos de                                 Planejamento e 

Avaliação Institucional 
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A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FIQ foi instituída em 2018 e congrega 

representantes de todos os segmentos acadêmicos e da sociedade civil. Embora 

sua constituição tenha acontecido em 2018, às avaliações iniciaram a partir de 2019.  

A evolução da FIQ, a partir do Planejamento e Avaliação Institucional, que retrata os 

resultados obtidos através do instrumento questionário que foram tabulados e 

analisados pela CPA e encaminhados, aos diretores e responsáveis por setores 

administrativos da IES. Os relatórios foram discutidos e socializados com a 

comunidade interna e externa. Foram realizados diversos diálogos sobre os 

resultados da avaliação com Direção da IES.  

Os dados obtidos com a avaliação da sociedade civil foram tabulados 

manualmente, pelos membros da CPA.  

Para que haja precisão da informação que se vai tratar, deve-se auferir de uma 

amostra significativa, para que seja uma base racional capaz de proporcionar 

estimativas eficazes sobre o universo da qual ela é retirada. 

 

 

Percebe-se no gráfico a cima, que existe uma satisfação com relação a atuação 

da CPA, mas percebemos também a necessidade de maior divulgação e 

campanha de sensibilização. 

 

5.2 EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

5.2.1 DIMENSÃO 1 – MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL  

 

A instituição Faculdades Integradas Qualis desenvolve sistematicamente dois 

pilares internos, tais como: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o 
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Regimento Interno (RI). Tais planos identificam a necessidade de acompanhar e 

consolidar as transformações efetivadas ao longo do tempo. O PDI apresenta as 

medidas elaboradas e empregadas pela direção e os demais segmentos 

existentes na entidade com o objetivo de estruturar tal entidade de ensino como 

referência no polo de disseminação de conhecimento da região em que está 

inserida. 

O RI por sua vez, demonstra a preocupação da FIQ em estabelecer critérios, 

políticas e diretrizes quanto ao comportamento dos colaboradores, docentes e 

discentes na formação de um ambiente saudável, sustentável e harmonioso 

junto ao relacionamento interpessoal.  

Diante dos dados apresentados, nota-se que a um percentual significativo das 

pessoas envolvidas na pesquisa desconhecem o PDI, tal fato é preocupante, 

pois um plano dessa magnitude deveria ser apresentado e discutido com todos 

os níveis organizacionais da instituição, formando assim um projeto de 

colaboração mútuo, integrado entre docentes, discentes, colaboradores e 

direção. Inclusive, faz -se importante anualmente apresentar o PDI para todos os 

membros ligados a entidade, destacando a missão, valores, visão, qual é o 

objetivo da instituição e quais são as medidas que estão sendo empregadas para 

o alcance de tais metas propostas. 

  

No que tange ao RI, destacamos que a maioria tem conhecimento de tal plano, 

esse registro aponta para uma informação importante, tal como o conhecimento 

das políticas, diretrizes e como deve ser pautado o comportamento dos membros 

ligados a essa instituição de ensino. Denota-se que a entidade preza por um 

ambiente de convivência harmonioso, respeitoso e de responsabilidade 

individual. Faz-se necessário e fundamental a difusão de tal documento (RI) para 

todos os setores da FIQ e bem como para os alunos para que a pesquisa alcance 

a totalidade nesse nível de informação. 
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5.2.2 - DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL  

A Faculdades Integradas Qualis, busca atender a comunidade local e 

circunvizinha com um relacionamento ético e transparente. Na condição de 

parceira, todos seus colaboradores entendem que as aproximações com todas 

as comunidades estreitam as relações contribuindo para o desenvolvimento 

regional. Ao conhecer a realidade que nos cerca, podemos respeitar a 

diversidade e contribuir para a qualidade de vida de todos.  

O objetivo é promover a interação faculdade-comunidade com esclarecimento e 

conscientização da população nos âmbitos pessoais, sociais e profissionais, 

estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade.  

Para os docentes e técnicos administrativos, a faculdade oferece bolsas de 

estudos nas mais variadas áreas que o grupo Educacional Faveni  oferece.  

Para o próximo ano, a IES pretende oferecer bolsas de 100% para a comunidade 

local. 

Observando o gráfico abaixo, percebe-se que um percentual significativo 

considera a responsabilidade social da faculdade boa. Essa comissão entende 

que a relação da faculdade com a comunidade deverá ficar mais transparente a 

partir do momento em que estivermos com os cursos em funcionamento, visto 

que será um facilitador dessa relação. 
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5.3.EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS  

5.3.1 DIMENSÃO 2 – POLÍTICA PARA O ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO  

As políticas acadêmicas estão implementadas no PDI da Faculdade, porém, no 

ano de 2020 a faculdade não possuía aluno, não sendo possível aplicar a 

avaliação.  

 

5.3.2 - DIMENSÃO 4: COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE  

A comunicação através dos diversos meios existentes na atualidade é uma 

condição essencial para a efetivação do trabalho realizado e a criação de laços 

com a comunidade local. A FIQ como centro de ensino responsável pela 

disseminação de um conhecimento de qualidade e abrangente deve estar 

disponível e apresentável para toda a sociedade, através de anúncios, sites, 

propagandas e principalmente através das campanhas de assistência e 

atividades públicas. Tal envolvimento denota o comprometimento da instituição 

com a participação frente as necessidades e programas públicos existentes no 

seio da comunidade. De forma geral, os pesquisados apontaram que o nível de 

comunicação da FIQ junto a sociedade possui um nível BOM, ou seja, é 

necessário empreender medidas para difundir a atuação da instituição diante da 

comunidade local, demonstrando o valor e a importância da entidade perante 

todos os níveis da sociedade. Esse registro precisa estar enquadrado entre os 

níveis Ótimo e Excelente.  

1º tópico: Qual seu grau de satisfação com relação a comunicação com a 

sociedade, através de radio, jornal e redes sociais?  
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2° tópico: Com relação as informações administrativas e acadêmicas, como você 

considera o serviço? 

 

 

Regular - 39%.  

Tal informação é preocupante, pois deve haver um elo de comunicação 

consolidado entre as pessoas que atuam internamente na instituição. E para 

fortalecer esse vínculo é necessário a colaboração e atitude de cada pessoa. O 

relacionamento interpessoal se estabelece através de critérios de 

comportamento eficazes.  

 

3º tópico: Qual seu grau de satisfação em relação ao atendimento do serviço de 

ouvidoria? 
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Regular - 39%  

Ouvidoria da instituição de ensino é algo fundamental para sanar as demandas 

existentes entre os colaboradores, docentes e discentes. Tal serviço aponta o 

comprometimento da entidade quanto a responsabilidades das suas ações em 

prol dos membros ligados a instituição. É necessário empreender medidas de 

divulgação quanto a disponibilidade desse serviço junto a todas as pessoas 

envolvidas. Esse canal de atendimento aos colaboradores deve ser estendido e 

aprimorado visando o aumento sistemático do nível de avaliação quanto e 

critério. 

 

5.3.3 DIMENSÃO 9 – POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS CLIENTES  

A política de atendimento aos discentes da Faculdade FIQ estão bem elencadas 

no PDI da Instituição, porém a dimensão Política de Atendimento aos docentes 

não pode ser realizadas, visto que ainda não possuíamos alunos no ano de 2020. 

As políticas visam auxiliar alunos em dificuldades no ambiente acadêmico e, 

também em situações externas que impactem no rendimento e desenvolvimento 

escolar. A IES promoverá ações que visem integrar os alunos a realidade do 

ensino superior. Dentro dos quesitos de atendimento ao aluno, serão 

implantados e acompanhados por essa comissão o núcleo de apoio pedagógico, 

ouvidoria; monitoria e auxílio a participação em congressos e eventos científicos.  
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Núcleo de Apoio Psicopedagógico  

Esse serviço proporcionará ao aluno um acompanhamento psicológico além de 

prestar assistência a problemas oriundos de dificuldades de aprendizagem. 

Prestando assim, assistência psicológica e pedagógica ao aluno, visando o 

crescimento pessoal e acadêmico, melhoria das relações interpessoais, 

integração social, saúde mental, favorecendo o desenvolvimento e a formação 

integral do indivíduo.  

 

Ouvidoria  

A FIQ dispõe de meios de comunicação com a comunidade acadêmica como 

ouvidoria eletrônica (site) e presencial. Todas as informações e/ou reclamações 

são recebidas pela ouvidoria e encaminhadas diretamente aos setores 

competentes para as soluções. As críticas, sugestões e reclamações 

encaminhas via ouvidoria são acompanhadas também pela CPA. Os contatos 

são respondidos no menor tempo possível. Casos específicos são 

encaminhados à direção para análise e, quando necessário, os interessados são 

contatados pessoalmente para resolução da questão demandada. As 

recomendações feitas pela CPA são atendidas, as funcionalidades do site 

institucional são constantemente revisadas e atualizadas, sempre com a 

finalidade de estreitar a comunicação da IES com a sociedade.  

 

Monitoria  

A monitoria objetiva aprimorar os conhecimentos adquiridos nos componentes 

curriculares. Também auxiliar o professor no atendimento aos colegas, 

esclarecimento de dúvidas, orientação na realização de exercícios e suporte nas 

aulas práticas. O monitor terá direito a descontos na mensalidade e/ou horas de 

atividades complementares. Os programas de monitoria também não puderam 

ser avaliados em função não possuíamos alunos matriculados. 

 

Auxílio a participação em congressos e ou eventos científicos  

A FIQ pretende auxiliar financeiramente discentes na participação em eventos e 

congressos, pois entende que tais atividades contribuem para a concretude do 

aprendizado.  
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5.4 EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO  
5.4.1 DIMENSÃO 5 – POLÍTICAS DE PESSOAL  
 
A CPA da Faculdade FIQ, por meio dos representantes de todos os segmentos 

que a compõem, através de discussões e análises elaboraram as questões da 

Auto avaliação da IES e apresenta os dados relativos à 5ª dimensão, referente 

às políticas de pessoal: corpos docente e técnico administrativo.  

O Corpo Técnico-Administrativo, executor de serviços indispensáveis de apoio 

administrativo, contábil, financeiro, de secretaria e controle acadêmico, de 

assessoria técnica, de manutenção de equipamentos, de segurança patrimonial 

e de serviços gerais de limpeza e conservação.  

A contratação do pessoal integrante do corpo técnico administrativo é 

concretizada pela Mantenedora, por indicação das diretorias geral, administrativa 

e acadêmica, observando sempre as disposições constantes da CLT, da 

Convenção Coletiva de Trabalho da categoria e do Regimento da IES.  

A contratação do docente é feita mediante seleção de banca examinadora, 

procedida pela coordenação e homologado pelo Diretor Geral, observando o 

detalhamento da carreira docente definida no plano de carreira e de cargos e 

salários. A avaliação, tanto do pessoal técnico administrativo, quanto do pessoal 

docente é realizada periodicamente, através da avaliação institucional e 

acompanhamento permanente do coordenador e direção.  

O plano de carreira do corpo docente está vinculado à sua titulação, e, através 

de remuneração diferenciada incentiva o docente permanentemente a buscar 

melhorar a sua formação.  

A IES zela pela manutenção de padrões e condições de trabalho condizentes 

com sua natureza de instituição educacional, bem como, por oferecer 

oportunidade de aperfeiçoamento técnico-profissional a seus funcionários.  

 

Quanto aos funcionários técnico-administrativos, a FIQ facilita o acesso à 

graduação e/ou à pós-graduação, através da concessão de bolsas de estudos e 

incentivando assim o crescimento pessoal e a melhoria contínua da prestação 

de serviços. 
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Observando o gráfico, pudemos perceber que os respondentes consideram boas 

as condições de trabalho e as facilidades para aperfeiçoamento de seus 

funcionários. 

 

 

 

5.4.2 DIMENSÃO 6 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL  

Comparando com dados informados no relatório do ano anterior, podemos 

observar que a organização da gestão foi melhor avaliada, percebemos que 

houve uma participação mais efetiva da direção que não mediram esforços para 

tomada de decisões quanto às solicitações da comunidade acadêmica. 

A Faculdades Integradas Qualis, possui sua estrutura de gestão bem organizada 

em seu regimento interno e busca cumprir com os compromissos traçados em 

seu PDI. Para isso, organizou no ano de 2020 sua estrutura organizacional, 

mesmo sem ter alunos, manteve todos os setores em pleno funcionamento. 

Quanto a dimensão avaliada, podemos perceber uma satisfação significativa 

com relação a atuação da direção e com relação as informações sobre 

procedimentos acadêmicos apresentados através de manuais.  
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5.4.3. DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA  

A FACULDADES INTEGRADAS QUALIS é mantida pelo MOSCATO 

EDUCACAO SUPERIOR EIRELI - EPP, que assegura o funcionamento, a 

manutenção e, sobretudo, a expansão da Faculdade, tanto no plano de 

infraestrutura e organização como no aspecto acadêmico em consonância com 

o PDI da Instituição.  

A Faculdades Integradas Qualis - FIQ, foi credenciada por meio da Portaria 

Ministerial Port nº 1371 de 27-10-17 – DOU de 30/10/2017. 

Os cursos de Sistema de Internet – Tecnólogo,  e o curso Administração – 

Bacharelado, foram  autorizados pela Portaria Nº 1135 de 01/11/2017 – DOU de 

03/10/2017. Embora tenham sido autorizados os cursos não tiveram início em 

sua oferta. 

Toda estrutura está organizada para recepção dos alunos e para a comunidade 

local são garantidos pela sua Mantenedora, que dá total suporte para os 

investimentos e atendimento as metas traçadas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional.  

A maioria dos avaliadores considera positiva a forma e a eficiência de como a 

Instituição utiliza seus recursos para o desenvolvimento de suas atividades. 

Apesar de positiva, como melhoria desse item sugere-se a ampliação da 

divulgação da aplicação dos recursos financeiros da Instituição para toda 

comunidade acadêmica.  

https://emec.mec.gov.br/plugins/download/arquivo.php?666ac576aa2666cff323f5d976d592a6=MzMwMTY0XzQ0OC5wZGY=&d6fe1d0be6347b8ef2427fa629c04485=SWVzXzg5NTgv
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5.5 EIXO 5 - INFRAESTRUTURA  

5.5.1 DIMENSÃO 7 - INFRAESTRUTURA  

A FIQ possui instalações administrativa que atendem de maneira suficiente ás 

necessidades institucionais considerando a sua quantidade, dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação.  

Sala de Aula  

A faculdade oferece salas de aula adequadas duas unidades com tamanho 

adequado, janelas, ventiladores, data show, quadro branco e mobiliário para 

atender os alunos e professores.  

 

Laboratórios  
A FIQ possui laboratórios de informática com computadores com acesso a 
internet e programas específicos exigidos para alguns cursos. Há um 
responsável técnico pela manutenção de máquinas e atualização dos softwares.  
 
Verificou-se que os docentes e colaboradores possuem um grau de satisfação 

elevado em relação aos itens avaliados. Porém essa comissão observou a 

necessidade de melhoria no serviço de internet.   

 
Acessibilidade  
A FIQ, possui uma grande preocupação com os futuros alunos e comunidade em 

geral, visando a melhorias a instituição possui um Núcleo de Acessibilidade e 

Inclusão (NACIN). O objetivo do núcleo é garantir o acesso de pessoas 

portadoras de necessidades especiais no convívio acadêmico/institucional.  

 

6; 6,2%

15; 15,5%

35; 36,1%

29; 29,9%

12; 12,4%

Como você avalia a eficiência da aplicação dos recursos financeiros da
Instituição?

Ruim Regular Bom Ótimo Excelente
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Biblioteca  

A biblioteca é equipada com: iluminação artificial, ar condicionado, impressora, 

estantes, cadeiras, mesas, cabines de estudos e computadores, e um 

computador especifico para atender alunos com deficiência visual.  

A FIQ conta com um acervo físico e virtual para atender as demandas de todos 

os cursos ofertados, possibilitando um maior aproveitamento dos estudos.  

 

Secretaria  

A FIQ possui uma secretaria com ventiladores, computadores, impressoras, 

iluminação e armários para separação dos arquivos físicos. O local possui 

espaço físico adequado para o atendimento de alunos e professores.  

 

Sistema Acadêmico  

A faculdade possui um sistema acadêmico que proporciona confiabilidade aos 

usuários. Todos os professores e técnicos administrativos receberam 

treinamento para o uso do sistema. 

 

A plataforma é totalmente online integrando todos os registros acadêmicos e 

financeiro da instituição.  

A área registro acadêmico é responsável pelo lançamento de todas as 

informações acadêmicas dos estudantes durante sua permanência na IES. De 

forma a controlar suas presenças, notas, evolução de matrículas, trancamentos, 

pendências dentre outras ferramentas disponibilizadas pelo sistema.  
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Os itens foram bem avaliados, porém num percentual que demonstra a 

necessidade de melhorias para que nas próximas avaliações consigamos atingir 

níveis mais elevados de satisfação.  

 

A mantenedora tem honrado o seu compromisso com a mantida, por dispor de 

reservas financeiras, repassando o recurso necessário ao seu funcionamento, 

atendendo ao que preconiza sua Missão, Visão, Valores e em coerência com o 

que está disposto no PDI. Podemos observar no resultado da pesquisa que toda 

a comunidade acadêmica está ciente do papel da IES e conhece os gastos feitos 

pela mantenedora. 

 

6.AÇÕES PREVISTAS COM BASE NA ANÁLISE DOS DADO 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação: 

 

Realizar encontros com toda a comunidade, para explanar a visão que a CPA 

capturou através do questionário, como também a divulgação nos quadros de 

avisos, nas redes sociais e site. Conscientização dos atores envolvidos; 

 

- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

Ampliar a divulgação das parcerias da faculdade com o mercado de trabalho; 

Fazer constar no planejamento da instituição ações que se refiram à 

diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao 

patrimônio cultural. 

 

- Eixo 3: Políticas Acadêmicas 
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 
 
Elaborar/expandir o Programa de Extensão, como forma de sistematizar as 
ações na área, em sincronia com as diretrizes estabelecidas pelo PDI; 
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Programar as Atividades de Extensão para o ano de 2021 que deverão constar 
de calendário específico;  
Tratamento da informação (divulgação de normas, organização do conteúdo, 
atualização das informações disponíveis no site da IES, etc.); 
 
 
- Eixo 4: Políticas de Gestão 
Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
 
Elaborar anualmente um Plano de Capacitação do Corpo Docente e do Corpo 
Técnico Administrativo; 
Estabelecer previsões orçamentárias elaborando cronograma de execução; 
Semestralmente (ou anual) em função das metas estabelecidas, considerando 
as receitas e as despesas estimadas para o período, conforme previsto no PDI; 
 
- Eixo 5: Infraestrutura Física 
Dimensão 7: Infraestrutura Física  
Melhoria no serviço de Wi-fi; 

 
 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final de cada avaliação, os resultados obtidos são compartilhados e debatidos 

entre todos os membros da CPA e a direção da faculdade, a fim serem decididas 

que ações deverão ser implementadas e que setores deverão ser procurados no 

intuito de resolver os problemas observados, bem como pensar em soluções em 

conjunto com os setores competentes. 

 
Conclui-se que os resultados apresentados no presente Relatório de Auto 

avaliação Institucional da FIQ, são de extrema importância para a compreensão 

da instituição, reconhecendo tanto os seus pontos fortes, como as suas 

deficiências, o que proporcionará a reflexão de como e em que aspectos precisa 

melhorar, mostrando que a autoavaliação institucional deve ser realizada de 

forma continua e permanente, possibilitando o debate e a reflexão constantes, o 

que corrobora com o objetivo central da avaliação que é o reconhecimento da 

realidade para que se possa atuar de forma consistente e coerente sobre ela na 

busca do seu constante aperfeiçoamento. O processo de autoavaliação da FIQ 

está, portanto, relacionada com a qualidade e o  desenvolvimento da instituição e 

com o fortalecimento de uma cultura de avaliação. 
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A Comissão Própia de Avaliação da Faculdades Integradas Qualis se 

coloca a disposição  para dirimir quaisquer dúvidas. 

 
 
Madja Pereira  
 
Joice dos Santos Alves  
 

   Júlio Francisco  
 
Ricardo Davi Lopes 

 
 


