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APRESENTAÇÃO

O presente documento foi desenvolvido com base nos dados colhidos pela CPA e

pelos  corpos  técnico-administrativo  e  pedagógico  da  Faculdade  Irecê  -  FAI,  frente  aos

parâmetros  estabelecidos  pelo  SINAES/MEC  e,  seguindo  o  modelo  proposto  pela

CONAES/INEP, está estruturado em sete tópicos conforme abaixo:

I. Breve Histórico da Instituição

II. Conceitos  Obtidos  pela  FAI  nas  Avaliações  Externas  Institucionais  e  de

Curso

III. Projetos e Processos de Autoavaliação

IV. Divulgação e Análise de Resultados

V. Plano de Melhorias a Partir dos Processos Avaliativos

VI. Processos de Gestão 

VII. Demonstração da Evolução Institucional

 Levou-se  em  conta  os  documentos  institucionais,  o  PDI  –  Plano  de

Desenvolvimento Institucional, as pesquisas da CPA e os processos avaliativos de Graduação

realizados pelos avaliadores externos do INEP.

A CPA – Comissão Própria de avaliação – está constituída desde o ano de 2014 e

atua em diversos processos avaliativos  dos cursos (estrutura física avaliada por discentes,

docentes e colaboradores; docentes pelos discentes; coordenadores pelos discentes; avaliação

externa;  clima  organizacional  e  estrutura),  verifica  as  solicitações  da  ouvidoria,  ações  do

Conselho  Acadêmico  Administrativo  da  FAI  e  dos  Colegiados  dos  Cursos.  Ela  está

representada atualmente pelos seguintes membros nomeados através da Portaria 01/2015:

Maria da Conceição Araújo Correia Presidente
José Eduardo Teles de Andrade Representante do Corpo Docente
Juçara Gomes Novaes Representante do Corpo Técnico-administrativo
Ranulfo Neto Gaspar da Silva Representante do Corpo Discente
Mônica Maria de Castro Dourado Vaz Representante da Sociedade Civil

                                                                                   Comissão Própria de Avaliação 

  



I -  BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO
 

A Faculdade Irecê – FAI faz parte do grupo Cometa de Educação, grupo educacional

que inciou suas atividades em julho de 2001 implantando uma escola, denominada Colégio

Cometa, que ofertava vagas para cursos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos –

EJA e que ao longo dos anos foi desenvolvendo-se, até ofertar todas as séries da Educação

Básica.

Diante do crescimento da escola os dirigentes do Colégio Cometa decidiram aceitar o

desafio  de  credenciar  uma  IES,  a  FACULDADE  IRECÊ  -  FAI,  número  de  inscrição

10.854.658/0001-14 logradouro:  Rua Rio Iguaçu, número 397 Bairro: Recanto das Árvores,

com data de criação em 07/05/2009, com o objetivo de atender uma demanda de estudantes

que optavam em migrar para outros municípios pela pouca oferta de cursos de graduação no

Território de Identidade de Irecê, além de contribuir para o aprimoramento profissional local,

aumentando a qualidade dos serviços prestados e desenvolvendo a iniciação científica.

A Faculdade Irecê passou a funcionar através da portaria 1216 de 18/12/2013 D.O.U

de 19/12/2013,  ofertando inicialmente  100 vagas  anuais  para o curso de Bacharelado em

Enfermagem, que teve suas atividades iniciadas com a aula inaugural do curso em 07 de abril

de 2014. 

É uma instituição relativamente jovem que se encontra em expansão e contando com

uma  Unidade  de  Ensino  que  oferta  vagas  para  os  cursos  de  Enfermagem,  Psicologia  e

Farmácia. Além dos cursos de Graduação, a FAI atualmente oferta os seguintes cursos de pós-

graduação  lato  sensu:  Enfermagem  Obstétrica,  Farmacologia  Clínica,  Territorialidade  e

Desenvolvimento  Sustentável,  Filosofia  e  Fundamentação  Maçônica  e  Educação  Inclusiva

com Ênfase em Libras

Quanto à ampliação da oferta de cursos, em 2015 e 2016 foram protocolados para  a

apreciação  do Ministério  da Educação -  MEC os cursos  de Licenciatura  em Matemática,

Licenciatura em Geografia,  Licenciatura em Ciências Biológicas,  Engenharia  Agronômica,

Engenharia  Civil,  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Irrigação  e  Drenagem  e  Medicina

Veterinária.

II.  CONCEITOS  OBTIDOS  PELA  FAI   NAS  AVALIAÇÕES  EXTERNAS

INSTITUCIONAIS E DE CURSO

A Faculdade Irecê, por ter sido credenciada há pouco tempo, ainda não possui IGC e seus

alunos ainda não participaram do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE.

No quadro abaixo destacamos os conceitos obtidos por dimensão, com base nos relatórios
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emitidos pelas comissões do INEP que fizeram avaliação in loco dos cursos protocolados no

MEC pela FAI.

CURSO
Organização

Didática

Corpo
Docente e
Tutorial

Infraestrutura Conceito Final STATUS

Enfermagem 4,0 3,0 3,0 3,0 Autorizado
Biomedicina 2,6 3,1 2,2 3,0 Indeferido
Psicologia 3,1 3,8 4,1 4,0 Autorizado
Farmácia 3,1 3,8 3,0 3,0 Autorizado
Engenharia Agronômica 3,8 3,8 3,0 3,0 Em análise
Engenharia Civil 3,0 3,5 3,0 3,0 Em análise

III. PROJETOS E PROCESSOS DE AUTOAVALIAÇÃO 

A  autoavaliação  na  Faculdade  representa  um  processo  cíclico,  mostrando  seu  caráter

diagnóstico e formativo de autoconhecimento, estabelecendo condições que permitem a

revisão e a redefinição de prioridades estabelecidas no Projeto Institucional. A autoavaliação

constitui o instrumental  de  base  para a garantia da qualidade acadêmica  no  ensino,  na

pesquisa,   na  extensão e na gestão, buscando o cumprimento fiel de sua responsabilidade

social. As atividades de autoavaliação desenvolvidas pela IES contam com o integral apoio e

comprometimento da Direção da Instituição e busca o envolvimento de todos os  agentes  do

processo: estudantes, professores, pessoal técnico-administrativo, dentre outros.

A Comissão Própria de Avaliação – CPA, devidamente constituída pelo Conselho Acadêmico

Administrativo, é responsável pela condução dos processos de avaliação interna, assim como

de sistematização e de prestação  de informações solicitadas pelo INEP. Sua ação  envolve  a

elaboração da autoavaliação e todas as atividades por ela desempenhadas, e é feita em perfeita

sintonia com a comunidade acadêmica e os conselhos superiores da Instituição. A composição

da CPA leva  em consideração  os segmentos da comunidade acadêmica e  da sociedade civil

organizada  e,  sua constituição estabelece consulta prévia aos agentes participantes do

processo, objetivando seu integral envolvimento.

O processo de avaliação interna inicia-se com a sensibilização, vista como um processo

contínuo  em todas as fases da autoavaliação, garantindo a participação integral de todos os

agentes  envolvidos,  o  que  conduzirá,  necessariamente,  a  resultados  mais  consistentes,

fundamentais para o sucesso de todo o processo avaliativo.

A metodologia consubstancia-se no conjunto de instrumentos e procedimentos que devem ser

utilizados para análise dos dados coletados. A avaliação será qualitativa, entretanto,



apresentará abordagem quantitativa, no momento em que for feita consulta e análise de dados

quantitativos nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão, gestão e responsabilidade social,

como: número de alunos matriculados, retenção/evasão, incentivo à pesquisa, participação em

eventos, cursos  e  treinamentos,  custos  administrativos  e  projetos  sociais.  Os  dados

quantitativos sobre a Faculdade serão extraídos dos respectivos departamentos e das unidades

administrativas.  Os dados qualitativos  serão coletados  por  meio  de questionários  próprios

aplicados a toda a comunidade acadêmica e de reuniões com cada segmento da instituição.

A cada início de  semestre, no  segundo mês de aula,  os  alunos respondem a Avaliação de

Disciplina, possibilitando avaliar o desempenho e a metodologia dos professores de cada

turma, permitindo, aos coordenadores de curso, corrigir falhas logo no início do semestre, sem

prejuízo para os acadêmicos. No segundo semestre de cada ano, a IES aplica a meta-avaliação

aos  discentes,  com  questões  sobre  as  dez  dimensões.  Os  corpos  docente  e  técnico-

administrativo  participam  do  processo  de  autoavaliação  anualmente,  sempre no segundo

semestre de cada ano.

IV – DIVULGAÇÃO E ANALISE DOS RESULTADOS 

Ao  final  das  tabulações  das  avaliações  internas,  a  CPA  inicia  a  tabulação  dos

questionários  e  encaminha,  aos  dirigentes  e  às  coordenações  de  curso,  as  tabulações

correspondentes  a  cada  área.  Em  seguida,  inicia  a  confecção  do  relatório,  que  é

disponibilizado em via impressa nos espaços institucionais (Sala dos Professores e Biblioteca)

e eletronicamente, no site. Anualmente, o relatório é postado no site do e-Mec, até o dia 31 de

março. Após a divulgação interna, a CPA realiza o  Fórum de Avaliação da FAI que acontece

na presença da comunidada acadêmica a cada ano, com o objetivo de  socializar  e apresentar

a comunidade interna da FAI,  demandas e  possíveis  encaminhamentos, na perspectiva de

tornar  a  Avaliação  Institucional  instrumento  para  a  gestão  acadêmica  e  administrativa

retroalimentar  o seu planejamento e suas ações para que a FAI atinja sua missão, finalidade e

objetivos de acordo previsto no seu Plano de Desenvolvimento Institucional  PDI. 

Em relação aos temas Avaliação Institucional e Avaliação da Infraestrutura, o corpo

discente,  o  corpo  docente  e  o  corpo  técnico  administrativo  em sua  maioria  pontuaram a

Instituição  com  os  conceitos  máximos  “excelente”,  ou  “muito  bom”,  mostrando  que  as

instalações  são  adequadas  e  atendem  às  expectativas  da  comunidade  institucional.  A

Avaliação da Diretoria, Coordenação e Professores, resultou em informações importantes para

a  gestão  da  Faculdade,  mesmo  que  os  resultados  tenham  sido  satisfatórios  em todos  os

sentidos.  Os  professores  foram  avaliados  individualmente  e  receberam  o  resultado  da



avaliação, em  reunião  com  a  coordenação,  onde    cada coordenador pontuou o resultado

da avaliação para a melhoria da prática docente. 

A  avaliação  respondida  pelos  alunos  em  relação  aos  professores  englobou  temas

como:  Relacionamento  Acadêmico,  Ética  Profissional,  Assiduidade,  Pontualidade,

Atualização  Profissional,  Organização,  Didática  e  Planejamento,  Critérios  de  Avaliação,

Plano de Ensino, Práticas Avaliativas, Práticas de Aprendizagem, Organização de Frequência

e notas. O Relatório foi disponibilizado no portal para que todos tenham acesso ao texto.    

Também foram feitas  avaliações  da instituição  pelo corpo técnico-administrativo  e

pelos docentes, onde o resultado mostrou coerência entre os setores e sugeriu algumas ações

de melhoria a ser implantadas, apesar de o resultado ter sido considerado bastante favorável.

Importante observar que o corpo docente e o número de funcionários da Faculdade ainda é

relativamente pequeno, visto que a Instituição iniciou suas atividades no primeiro semestre de

2014 e ainda se encontra em processo de expansão.

V – PLANO DE MELHORIAS

      A partir da análise dos resultados da avaliação interna e externa, a FAI, primando

pela  acessibilidade  das  pessoas  com  deficiência,  quebrou  as  barreiras  arquitetônicas  que

impediam a acessibilidade física das pessoas com necessidades especiais, sinalizou em braile

os espaços, colocando o piso tátil em toda estrutura física, rampas de acesso a Biblioteca e a

área externa,  plataforma elevatória para acesso ao piso superior e instalação de programas no

Laboratório de Informática.

A  fragilidade  em  relação  à  política  para  o  ensino,  a  iniciação  científica,  a  pós-

graduação,  a  extensão  e  as  respectivas  normas  de  operacionalização,  incluídos  os

procedimentos para  estímulo  à  produção acadêmica,  as  bolsas  de  iniciação  científica,  de

monitoria  e  demais  modalidades:  Articulação  entre  os  docentes  para  as  atividades

interdisciplinares.  A  utilização  dos  professores  em  Tempo  Parcial  é  uma  potencialidade

detectada. Ação proposta: ampliar a articulação de toda a comunidade acadêmica e incentivar

a  comunicação  entre  os  docentes,  através  de  simpósios,  palestras,  encontros  e  demais

atividades.  A partir  daí  as  atividades  envolvendo iniciação científica  e  extensão em 2015

foram  sistematizadas  em  cronograma,  iniciando  com  a  II  Semana  de  Enfermagem,

posteriormente com o I e II Colóquio, além do I Seminário da FAI, eventos que contaram com

palestras e publicações de artigos na comunidade interna.  

A  partir  da  avaliação  também  houve  maior  planejamento  para  atividade

interdisciplinar envolvendo vários professores e seus respectivos componentes curriculares.



Para a  fragilidade  em relação à  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: é necessário maior participação dos discentes da

graduação nas ações de responsabilidade social. Potencialidade: Os discentes de graduação a

exemplo da Ação Saúde na promoção da assistência em comunidade de baixa renda, assim os

discentes tem realizado vários trabalhos em prol do desenvolvimento social. Ação Propostas:

Ampliar e promover programas de trabalhos voluntários, destacando-se uma maior divulgação

de disseminação desses eventos.

Na  fragilidade  em relação  a  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:  Pouca  participação  discente  em  órgãos  colegiados. Destaca-se  a

seguinte potencialidade,  o curso de Enfermagem permitiu uma ampliação de interesse dos

discentes  no  desenvolvimento  e  melhoria  das  condições  da  FAI  dessa  forma,  os  alunos

passaram a se organizar em Diretório Acadêmico e participar de órgãos para participação nos

processos  decisórios  da  FAI.  Ações  propostas,  incentivar  a  comunidade  acadêmica  a

participar de forma mais efetiva dos órgãos colegiados.

A Fragilidade em relação ao planejamento e avaliação, especialmente em relação aos

processos, resultados e eficácia da Autoavaliação Institucional: demora na tomada de decisão,

após o resultado da pesquisa da CPA e maior participação do corpo técnico- administrativo.

Potencialidades: Organização e qualidade do questionário da CPA. Ações propostas: antecipar

a  aplicação  da  pesquisa  da  CPA através  da  aplicação  de  questionário  on-line,  visando  à

apresentação dos resultados em até   30 dias, para decisões mais rápidas.

Fragilidades  em relação à  sustentabilidade financeira,  tendo em vista  o significado

social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior: a implantação dos

cursos  de  Psicologia  e  Farmácia  trouxe  uma  maior  tranqüilidade  nos  recebimentos  da

instituição. Potencialidades: propostas de mais 7 cursos para elevar a participação da IES no

cenário da Educação Superior que serão adotadas em 2017. Ações propostas: A mantenedora

manteve os investimentos necessários a um excelente trabalho de formação dos discentes e

ampliação da oferta de cursos.



VI- PROCESSOS DE GESTÃO

O instrumento de avaliação institucional foi revisto para buscar respostas bastante

objetivas,  fornecendo  informações  importantes  que  constam  no  PDI,  sempre  em

conformidade  com a  missão  da  Instituição  em constituir-se  num centro  de  excelência  no

campo do ensino superior nas áreas de saúde, de educação e ciências agrárias compromissada

com a iniciação científica, com a produção e a disseminação de conhecimentos e experiências,

ministrando o ensino para a formação de profissionais qualificados.

A seguir são apresentadas as ações que já estão em curso na Instituição, a partir dos

resultados da autoavaliação e das avaliações externas. As ações foram estabelecidas a partir

das dez dimensões do Instrumento de Avaliação de Cursos de graduação referenciadas no

marco legal do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) - Artigo 3º da

Lei n° 10.861/2004.

Em relação a Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional, a FAI tem  dado

continuidade  a sua proposta de maior  divulgação do PDI junto à comunidade acadêmica,

principalmente, os docentes da IES.

Quanto  a  Política  para  o  ensino,  a  pesquisa,  a  pós-graduação,  a  extensão  e  as

respectivas  normas  de  operacionalização,  incluídos  os  procedimentos  para  estímulo  à

produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades, a Faculdade

passou a oferecer cursos de extensão e pós-graduação, não só para atender aos alunos, como

também atender à comunidade em geral. Implantou a semana de Enfermagem para os curso

de Enfermagem, Semana Colorida para três curso e o I Colóquio de Iniciação  Cientifica para

os alunos dos cursos de graduação.Implantou cinco cursos de Pós graduação Lato Sensu.

No quesito,  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, a FAI adota políticas de auxilio ao aluno, dentro de um regulamento que

considera a situação social  do estudante e da sua família.  Além disso, oferece aos alunos

apoio psicopedagógico, disponível na instituição. Em relação ao meio ambiente, campanhas

de sustentabilidade ambiental junto aos alunos e a comunidade. 

Na parte de Comunicação com a sociedade, a IES participa em espaços  abertos a

comunidade em geral de assuntos relevantes a comunidade de Irecê, divulga os cursos de

extensão com profissionais com ampla experiência em sua área de atuação realiza palestras

dentro da instituição. Para estes eventos, são convidados os alunos e a sociedade em geral,

que são convidados via material impresso, meios de comunicação como rádios, pelo site da



instituição ou pelas redes sociais. Estes três meios de comunicação são as principais formas

que são utilizadas pela FAI para comunicação com o mercado e sociedade. Este trabalho é

realizado pelo setor de comunicação da IES. 

Buscando atender  Políticas  de pessoal,  as  carreiras  do corpo docente  e  do corpo

técnico- administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições

de  trabalho,  a  FAI  possui  mecanismos  de  desenvolvimento  dos  funcionários  através  de

treinamento  motivacional  aos  seus  professores  e  funcionários  alguns  incentivos  para  seu

desenvolvimento profissional, como bolsas parciais e integrais de estudo, auxílio financeiro e

operacional  para a  participação  em congressos,  seminários,  simpósios  e  eventos  similares

científicos, educacionais e culturais, além de atualizações profissionais.

Na parte da 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, a FAI tem mantém a proposta de incentivar a comunidade acadêmica a participar

de  forma  mais  efetiva  dos  órgãos  colegiados,  através  de  encontros  de  sensibilização  dos

alunos.Mas ainda é uma questão a ser melhor desenvolvida.

A Infraestrutura física, especialmente a de ensino e pesquisa, biblioteca, recursos de

informação  e  comunicação  os  setores  de  atendimento  foram  considerados  na  avaliação

institucional e o resultado foi muito favorável, confirmando a intenção da IES em atender bem

seu  corpo  discente,  todas  as  observações  apontadas  são  levadas  em  consideração  com

propostas de melhoria.

A Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade

dos compromissos na oferta da educação superior, a mantenedora a partir da implantação do

novo curso de Farmácia verificou o fortalecimento financeiro da Instituição, de acordo com o

plano de expansão previsto no PDI,  visando ampliar  a oferta  de novos cursos superiores,

conforme já vem acontecendo.

VII- DEMONSTRAÇÃO DE EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL

Desde  que  a  FAI  iniciou  suas  atividades  no  primeiro  semestre  de  2014  têm-se

buscado alcançar a melhoria contínua da Instituição através dos processos de autoavaliação e

de avaliação externa. Assim, faz-se necessária uma reflexão sobre o mesmo, visando a sua

continuidade no ano de 2017 e sua evolução contínua. Dessa forma, tem-se buscado realizar

uma análise das estratégias utilizadas,  das dificuldades e dos avanços apresentados,  o que

permite planejar ações futuras.



O Processo de Melhoria Contínua da Educação Superior é o objetivo final e será

nesta Instituição,  construído a cada dia, por meio de uma avaliação sistemática e contínua

com  o  envolvimento  de  toda  comunidade  acadêmica  e  considerando  o  PDI  com  metas

estabelecidas para o quinquênio 2016/2020.


