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APRESENTAÇÃO

A Comissão Própria de Avaliação, CPA da Faculdade Católica Dom Orione FACDO, apresenta este Relatório Parcial, referente ao 2018, por ela elaborado.
O objetivo principal deste documento é demonstrar a evolução dos processos
institucionais, vinculados ao Eixo 3 – Políticas Acadêmicas, a partir das avaliações
internas realizadas no ano supracitado, tendo como ponto de partida o Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI 2018-2022 e o Programa de Autoavaliação
Institucional – PAI. Sua elaboração atende às determinações legais do Ministério da
Educação e sua estruturação observou o disposto na Nota Técnica nº 65/2014 –
INEP/DAES/CONAES.
Considerando essas referências, o Relatório foi organizado em quatro partes
a saber: Dados da Instituição, A autovaliação institucional, Análise dos dados e das
informações e Considerações finais.
Na primeira seção, foram apresentados os dados da Instituição, um breve
histórico sobre a FACDO, a composição da CPA; na segunda, o Plano de Avaliação
Institucional referente ao período 2018-2020.
A terceira seção, relativa à Análise dos dados e das informações, apresentase organizada no Eixo 3, que contempla as dimensões 2 (Políticas para o Ensino, a
Pesquisa e a Extensão), 4 (Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão) e 9
(Política de Atendimento aos Discentes) conforme disposto no art. 3º, da Lei No
10.861, que institui o SINAES. As informações pertinentes a esse eixo foram
apresentadas a partir de dados coletados, de acordo com as respostas obtidas na
fase de coleta de dados e em consonância com o PDI. Foram apresentadas as
fragilidades e potencialidades observadas, assim como as sugestões de melhorias.
A partir do conjunto das ações supra indicadas, foram apresentadas as Ações
previstas com base na análise, que representa um plano de trabalho que objetiva
produzir os ajustes necessários para a consecução das metas estabelecidas no PDI.
E por fim, este relatório apresenta as Considerações finais.
Espera-se que este Relatório possa subsidiar o corpo social da Instituição, no
sentido de refletir sobre o nível de consecução das políticas acadêmicas institucionais,
tendo em vista a sua Missão, para que a Faculdade possa investir, de maneira
consciente e racional, nos aprimoramentos contínuos das ações que geram a
qualidade acadêmica e, ao mesmo tempo, indicar para os órgãos federais de controle

da educação superior sobre o nível do desenvolvimento da Faculdade Católica Dom
Orione.

Maria das Graças Aires de Medeiros Andrade
Representante do Corpo Docente e Coordenadora da CPA
Araguaína – TO, março de 2018
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1 DADOS DA INSTITUIÇÃO
NOME / SIGLA DA IES: Faculdade Católica Dom Orione – FACDO
CÓDIGO DA IES: 2741
TIPO DE IES: Faculdade. Confessional
CATEGORIA ADMINISTRATIVA: Instituição privada. Sem fins lucrativos.
ESTADO: Tocantins
MUNICÍPIO: Araguaína
URL: http://www.catolicaorione.edu.br/portal/

1.1 Breve histórico

A criação da Faculdade Católica Dom Orione teve início com a movimentação
dos primeiros orionitas no Brasil, na região Norte, na época, estado de Goiás e,
especialmente, em Araguaína, onde os religiosos chegaram em 1952. Uma longa
jornada foi percorrida, e as obras da Congregação orionita multiplicaram-se em
Araguaína no campo religioso, na educação e na saúde.
Em meados dos anos 1990, a Congregação constitui a Fundação Educacional
Dom Orione com o propósito de instituir uma faculdade. Assim, foi possível, aos
padres orionitas da região, articular, de forma ousada, as atividades que deram origem
a primeira faculdade orionita, no mundo. Esta se encontra em Araguaína – TO.
A Fundação Educacional Dom Orione, instituição mantenedora da Faculdade
Católica Dom Orione, foi constituída sob a natureza jurídica de Associação, tem seu
primeiro registro no Cartório Civil de Pessoas Jurídicas nº 1323, de 29 de setembro
de 1997, como entidade civil sem fins lucrativos, vinculada à Pequena Obra da Divina
Dom Orione. O Estatuto Social foi registrado em 14 de novembro de 2011, no Cartório
do 1º ofício de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos Maria do Socorro Falcão
Caldeira, protocolo 5.420, registro sob nº 1323.
A Faculdade Católica Dom Orione está situada no mesmo endereço da
mantenedora, qual seja, rua Santa Cruz, 557, Centro, Araguaína -TO, Cep: 77804090 e credenciada pela Portaria do MEC número 292 de 27/01/2005, publicado pelo
D.O.U de 28/01/2005.
A Faculdade Católica Dom Orione foi criada considerando as necessidades
educacionais do município de Araguaína e do seu entorno geoespacial, social,
econômico e educacional, com interesses voltados para a difusão do ensino, da
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iniciação à pesquisa, do desenvolvimento cultural e a formação ético-humanista de
profissionais de nível superior fundamentada no carisma orionita. Ao ofertar seus
cursos, considera também as necessidades da região, que, conforme dados
estatísticos do MEC, ao registrar a taxa de escolaridade superior da população entre
18 e 24 anos, apontou a região Norte com a menor taxa nacional.
Ao considerar as necessidades da região na oferta de cursos de graduação,
especialização e aperfeiçoamento na formação profissional, apresenta crescimento
exponencial acadêmico e de infraestrutura, conforme a cronologia a seguir:


Em 2005 - foi credenciada e implantou dois cursos de graduação: Curso

de Administração, com início em agosto de 2005 (Portaria de autorização n°. 293, de
27/01/2005); e Curso de Direito, em fevereiro de 2006 (Portaria de autorização n°.
4.044, de 25/11/2005);


Em 2007 - implantou a Comissão Própria de Avaliação (CPA) e editou a

Revista São Luis Orione para a manutenção da qualidade dos serviços educacionais
da FACDO;


Em 2008 - criou o Núcleo de Extensão e Iniciação Científica,

normatizando as atividades de iniciação à pesquisa e extensão e Trabalho de
Conclusão de Curso e implantou o setor de TCC;


Em 2009 - criou o Núcleo Pedagógico (NUPED) e o Núcleo de

Atendimento Discente (NUAD) a fim de propiciar condições para qualificação do
trabalho pedagógico do corpo docente e discente nos cursos de graduação, no
mesmo ano, também, criou o Núcleo de Pós-graduação Lato Sensu com o objetivo de
ampliar os cursos oferecidos pela FACDO, além da graduação, para cursos de
especialização e ofertar formação continuada aos seus ex-alunos, ao formar a
primeira turma em 2009. Neste

ano, também, protocolou

o pedido

de

recredenciamento.


Em 2010 - homologou e implantou o Programa Institucional de Iniciação

Científica e formou a primeira turma em Direito. Com a Resolução CONSUFACDO de
n°. 004/2010, instituiu-se o Núcleo Extensão e Iniciação Científica (NEIC), então,
normatizando as atividades a serem realizadas por este núcleo. Ao final do primeiro
semestre de 2010, foi homologado o Programa Institucional de Iniciação Científica
(PROCIENT). Com a implantação do Procient, a FACDO investiu em meios para
fomentar a produção científica com a criação da Revista São Luis Orione, que teve
sua primeira publicação impressa em dezembro de 2007 e, em 2014, migrou para o
suporte digital;
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Entre 2011 e 2015 - protocolou e obteve autorização para disponibilizar

os cursos de Psicologia, Gestão Financeira e Gestão Hospitalar e cumpriu proposta
do protocolo de compromisso no processo de reconhecimento do Curso de Direito.


Em 2012 - obteve ato autorizativo de recredenciamento (Portaria nº.

1.269, de 18 de outubro de 2012).



Entre 2012-2017, deu-se a reestruturação dos processos de trabalho da

Secretaria Acadêmica, com aquisição de recursos tecnológicos e a implantação da
secretaria digital. Realizou investimentos em assessoria e capacitação de funcionários
técnico-administrativos para a implantação do sistema de gestão de documentos da
secretaria acadêmica.


Em 2017 - obteve reconhecimento do Curso de Direito e do Curso de

Gestão Financeira, mantendo, na atualidade, todos os atos regulatórios concluídos e
avaliados de forma a atender os critérios de qualidade voltados para o Ensino Superior
do governo federal.


Em 2018 - reestruturou-se o Núcleo de Extensão e Iniciação Científica

(NEIC), que passa a coordenar também as atividades complementares e os trabalhos
de conclusão de curso (TCC).
Atualmente, com mais de 60% de suas atividades executadas em prédio novo,
anexo da sede, inaugurado em 2009; em 2015, inaugurou a expansão com novos
espaços de salas de aula e serviços de gestão.
A identidade da Faculdade Católica Dom Orione, segundo o PDI 2018-2022, é
estabelecida pelas competências atribuídas à gestão de pessoas por meio do
“carisma orionita”. A IES tem como Negócio: “Formação do ser humano para a
construção de uma sociedade justa e solidária”; e como Missão: “Ofertar Ensino
Superior de qualidade, fundamentado no carisma de São Luis Orione, no
universalismo científico e no respeito à diversidade cultural, contribuindo para o
desenvolvimento da sociedade com ética e vivência dos preceitos cristãos” (PDI 20182022, p. 18-19).
Conforme definido em sua missão, a FACDO assume compromisso com o
universalismo científico e o respeito à diversidade cultural, contribuindo para o
desenvolvimento da sociedade com ética e vivência dos preceitos cristãos, por meio
de sua concepção e o desenvolvimento de trabalho pedagógico, da ampliação de
programas de extensão, de projetos e de atividades que visam atender a demandas
de estudos nas suas áreas de atuação, ao focalizar temas e problemas locais e
regionais.
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Com treze anos de criação, a FACDO possui Conceito Institucional 3 (20092010-2011-212-2013-2014-2015-2016-2017); Índice Geral de Cursos 3 (2009-2012 /
2015-2017). Oferta cinco (05) cursos nas áreas de conhecimento de Ciências Sociais
Aplicadas e Humanas, de acordo com a tabela de áreas do CNPq, a saber:
Quadro 1: Cursos, Modalidade e Ato regulatório
Curso
Administração

Modalidade

Ato Regulatório

Bacharelado

Autorização Portaria nº 293 de 27/01/2005. Renovação de
Reconhecimento Portaria nº 267 publicada D.O.U 04/04/2017.
Direito
Bacharelado Autorização Portaria nº 4.044 de 25/11/2005 e Reconhecido
Portaria nº 937 publicada D.O.U 25/08/2017.
Gestão
Tecnólogo
Autorização Portaria nº 266 de 27/03/2015. Reconhecido Portaria
Financeira
nº 938 publicada D.O.U 28/08/2017.
Gestão
Tecnólogo
Autorização Portaria nº 913 de 27/11/2015. Aguardando Portaria
Hospitalar
de reconhecimento.
Psicologia
Bacharelado Psicologia Autorização Portaria n º 917 de 27/11/2015.
Fonte: Sistema EMEC/FACDO (2017).

A FACDO também oferta cursos de pós-graduação lato sensu nas
modalidades de extensão e especialização e também atua na promoção da inclusão
e cidadania por meio da realização de projetos e eventos voltados para a comunidade
acadêmica e para a sociedade de um modo geral.
Em 2018, iniciou o curso de pós-graduação “Direito Constitucional e Docência
Universitária”, com 20 alunos matriculados. Nesse mesmo ano houve a finalização
dos cursos “Direito Previdenciário e Docência Universitária” e “MBA em Gestão
Financeira, Controladoria e Auditoria”.
Esta IES atende, sobretudo, estudantes das classes B, C e D dos municípios
de Araguaína (TO), Nova Olinda (TO), Wanderlândia (TO), Darcinópolis (TO),
Xambioá (TO), Santa Fé (TO), Araguanã (TO), Filadélfia (TO), Carolina (MA) entre
outros.
A Faculdade Católica Dom Orione inova ao oferecer uma perspectiva de
ensino diferenciada, guiada pela necessária visão interdisciplinar voltada para a
transformação do social e o compromisso com outras realidades. Os projetos
pedagógicos dos Cursos de Graduação são adequados às exigências do MEC e às
novas perspectivas do mercado de trabalho.
Esta Instituição de Ensino Superior dedica-se a possibilitar aos seus
acadêmicos espaços de convivência científica e cultural, aproximando a teoria à
prática, e fomentando a disseminação da formação humanística e ética, com
responsabilidade social.
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Por fim, a Faculdade Católica Dom Orione propõe-se a ser um local de
encontro e oportunidade para que a academia e a sociedade, assim como a cultura e
a ciência, vejam-se como parceiras na persecução das soluções aos problemas que
as inquietam.
1.2 Comissão Própria de Autoavaliação – CPA

Em 30 de maio de 2006, através da Portaria nº 05/2006, foi criada, na
Faculdade Católica Dom Orione – FACDO, a Comissão Própria de Avaliação – CPA,
com a função de conduzir os processos de avaliação interna da Faculdade Católica
Dom Orione - FACDO e da sistematização de coleta de informações nos seus
aspectos físicos, estruturais e pedagógicos.
O processo da autoavaliação da FACDO fundamentou-se no Plano de
Desenvolvimento Institucional (2018-2022), documentos legais da própria instituição,
na Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (SINAES) e na Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro
de 2007, que regulamentou os procedimentos de avaliação do SINAES. Segue ainda
as Diretrizes para Avaliação das Instituições de Educação Superior e o Roteiro para
Autoavaliação Institucional, concebidos pela Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior (CONAES) e as portarias e resoluções relacionadas à regulação
do ensino superior por meio das Comissões Próprias de Avaliação (CPA).
A cultura avaliativa encontra-se incorporada às atividades acadêmicas e
administrativas da FACDO e se consolida a cada ano como um processo contínuo,
participativo e gerador de autoconhecimentos que induz à reflexão coletiva sobre as
ações empreendidas para qualificar o ensino, a pesquisa e a extensão.
Enquanto atividade obrigatória e imprescindível, a autoavaliação ganha, a cada
ano, força como ferramenta de gestão proporcionando à instituição conhecimento
sobre sua própria realidade e condições para praticar as ações necessárias para
atingir a qualidade almejada e cumprir sua missão institucional.
Seguindo as orientações elencadas pela Nota Técnica 65 – Inep/Daes/Conaes
de outubro de 2014, o presente relatório apresenta os resultados da avaliação do Eixo
3 – Políticas Acadêmicas. O relatório foi estruturado a partir de um roteiro construído
em função de orientações de uma base nacional considerando-se ações de caráter
político, pedagógico e técnico-científico que a FACDO empreendeu em 2018.
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1.2.1 Composição CPA: 2018-2020

Através da Portaria FACDO nº 10, de 5 de abril de 2018, constituiu-se a CPA
para o período 2018-2020.
 Representante da Diretoria
- Eduardo Ferreira da Silva
 Representantes do Corpo Docente
- Edison Fernando Pompermayer
- Flávio Rafael Bonamigo
- Maria das Graças Aires de Medeiros Andrade – Coordenadora
 Representantes do Corpo Discente
- Gabriell dos Santos Barbacena
- Kátia Fernandes de Sousa Andrade
- Roberta de Souza Rocha dias
- Viviane Teixeira
 Representantes do Corpo Técnico-administrativo
- Márcia Regina de Oliveira
- Rosilda Euzébio Costa


Representantes da Sociedade Civil
- André Francelino de Moura (OAB)
- Fábio Lopes Almeida (Rotary)

11

2 DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Com o objetivo de assegurar o processo nacional de avaliação das instituições
de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus
estudantes, a Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, instituiu o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior – SINAES e suas formas de avaliação.
O inciso I do artigo 2º da supracitada lei, disciplina acerca da avaliação interna
da instituição, contemplando a análise global e integrada das dimensões, estruturas,
relações, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais
desta e de seus cursos.
Assim, a partir desta determinação, a Faculdade Católica Dom Orione –
FACDO, criou, através da Portaria nº 05/2006, a Comissão Própria de Avaliação –
CPA, com a função de conduzir os processos de avaliação interna e da sistematização
de coleta de informações nos seus aspectos físicos, estruturais e pedagógicos
Desde então, a CPA – FACDO vem cumprindo com sua missão, de conduzir e
monitorar o

processo

de

avaliação

institucional, construído

coletivamente,

subsidiando de modo pleno a gestão institucional em suas dimensões políticas,
acadêmicas e administrativas, rumo à potencialização e desenvolvimento do seu
desempenho.

2.1 Dimensões Institucionais

O artigo 3º da Lei nº. 10.861/2004 determina que a avaliação das instituições
de educação superior terá como objetivo identificar o seu perfil e o significado de sua
atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores,
considerando as diferentes dimensões institucionais, quais sejam, Missão e Plano de
Desenvolvimento Institucional (dimensão 1), Políticas para o Ensino, a Pesquisa
e a Extensão (dimensão 2), Responsabilidade Social da Instituição (dimensão 3),
Comunicação com a Sociedade (dimensão 4), Políticas de Pessoal (dimensão 5),
Organização e Gestão da Instituição (dimensão 6), Infraestrutura Física
(dimensão 7), Planejamento e Avaliação (dimensão 8), Política de Atendimento
aos Discentes (dimensão 9) e Sustentabilidade Financeira (dimensão 10).
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2.2 Eixos Avaliativos

De acordo com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), o processo avaliativo de toda IES deve ser composto por 5 eixos que
contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3º da Lei nº 10.861, que institui o
SINAES, sendo:
Quadro 2 – Eixos Avaliativos

EIXOS
Eixo 1
Planejamento e Avaliação Institucional
Eixo 2
Desenvolvimento Institucional

Eixo 3
Políticas Acadêmicas

Eixo 4
Políticas de Gestão

Eixo 5
Infraestrutura Física

DIMENSÕES
Dimensão 8
Planejamento e Avaliação
Dimensão 1
Missão e Plano de Desenvolvimento
Institucional
Dimensão 3
Responsabilidade Social da Instituição
Dimensão 2
Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a
Extensão
Dimensão 4
Comunicação com a Sociedade
Dimensão 9
Política de Atendimento aos Discentes
Dimensão 5
Políticas de Pessoal
Dimensão 6
Organização e Gestão da Instituição
Dimensão 10
Sustentabilidade Financeira
Dimensão 7
Infraestrutura Física

Fonte: Elaborado pela CPA.

2.3 Objetivos

2.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver e alicerçar o processo de avaliação institucional, como forma de
subsidiar a gestão administrativa, possibilitando, à Instituição, o aprimoramento na
sua qualidade.
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2.3.2 Objetivos Específicos


Promover a cultura de autoavaliação na FAMA, com a sensibilização da

comunidade acadêmica interna e externa da importância do processo como forma de
autocrítica, autoconhecimento e redirecionamento de metas e estratégias, coerentes
ao PDI vigente;


Implementar

métodos

operacionais

efetivos

e

abrangentes

de

divulgação e aplicação dos instrumentos avaliativos;


Divulgar para a comunidade interna e externa da IES os resultados do

processo avaliativo;


Identificar fragilidades e potencialidades da Instituição com vistas ao seu

aperfeiçoamento administrativo;


Avaliar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-

graduação lato sensu, em parceria com os coordenadores de cursos;


Avaliar o corpo acadêmico (docentes, coordenadores e gestores da área

acadêmica);


Avaliar o Estágio Supervisionado, a responsabilidade social e extensão,

a iniciação científica;


Avaliar,

atualizar

e

divulgar

sistematicamente

o

Plano

de

Desenvolvimento Institucional;


Avaliar e divulgar sistematicamente o Projeto Pedagógico da IES, em

parceria com todos os órgãos envolvidos;


Avaliar as ações, resultados e procedimentos da Comissão de

Avaliação;


Orientar, acompanhar e promover as avaliações externas dos cursos e

da Instituição;


Verificar e acompanhar as recomendações oriundas dos processos

avaliativos internos e externos, oficiais e do sistema avaliativo próprio;


Avaliar a satisfação do corpo acadêmico e do corpo discente, docente e

técnico administrativo em relação à IES;


Verificar as condições da infraestrutura física e serviços disponíveis na

IES com vistas à acessibilidade;


Coletar dados acerca da intervenção social da FACDO no que se refere

aos projetos desenvolvidos e serviços prestados que resultam na melhoria da
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qualidade de vida da comunidade externa, seja do ponto de vista econômico, social,
ambiental, cultural ou artístico.

2.4 Etapas do projeto

O projeto de autoavaliação da FACDO será implementado através de três
etapas, que se complementam e sobrepõem: preparação, desenvolvimento e
consolidação.
Estas etapas se repetirão por, pelo menos, duas vezes no ciclo anual de
avaliação, pois imprescindível que haja uma avaliação contínua tendo em vista a
renovação e inclusão de novos agentes e alterações de estruturas, em constante
mudança.
O projeto é realizado através das seguintes etapas e ações:

ETAPA 1: Preparação

Ações:


Constituição da CPA;



Planejamento – Elaboração do Projeto de avaliação: definição de objetivos,
estratégias, metodologia recursos e cronograma. Sensibilização para
implantação do Projeto.

ETAPA 2: Desenvolvimento

Ações:


Realização de reuniões ou debates de sensibilização;



Sistematização de demandas/ideias/sugestões oriundas dessas reuniões;



Construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários;



Definição da metodologia de análise e interpretação dos dados;

 Definição das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho: espaço
físico, docentes e técnicos com horas de trabalho dedicadas a esta tarefa e outros;
 Definição de formato de relatório de autoavaliação;
 Definição de reuniões sistemáticas de trabalho;
 Elaboração de relatórios.
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ETAPA 3: Consolidação

Esta etapa refere-se à elaboração, divulgação e análise do Relatório Final de
Autoavaliação. Contempla, também, a realização de um balanço crítico do processo
avaliativo e de seus resultados, em termos da melhoria da qualidade da Instituição.

2.5 Metodologia

A avaliação será essencialmente qualitativa. Todavia, buscar-se-á a
conjugação dos benefícios desta com os da abordagem quantitativa e a pesquisa
documental, por intermédio da consulta e análise de dados secundários existentes na
FACDO.
A abordagem qualitativa pressupõe a utilização de técnicas e instrumentos
que darão informações mais profundas e úteis à avaliação, bem como facilitarão uma
maior participação de indivíduos envolvidos, tornando o próprio ato de avaliar um
momento intencionalmente pedagógico e de potencialização dos recursos humanos.
Para Lüdke e André (1986) a pesquisa qualitativa “tem o ambiente natural como fonte
de dados e supõe o contato direto e prolongado do pesquisador”.
Essa característica decorre do fato de que os fenômenos ocorrem
naturalmente e são influenciados pelo contexto onde estão inseridos, sendo assim,
compreender as circunstâncias particulares de um determinado objeto é essencial
para o desenvolvimento da investigação.
Durante a pesquisa documental serão utilizados documentos e informações
já existentes que possam colaborar, permitam comparar e/ou ampliar as
conclusões/inferências obtidas na abordagem qualitativa.
Os principais documentos a serem consultados durante a pesquisa
documental são: o PDI, o PPI, os PPC’s, o Regimento e o Plano Anual de Ações.
Outros documentos poderão ser consultados a partir da necessidade encontrada.
Os dados secundários a serem considerados na análise dizem respeito aos
indicadores quantitativos disponíveis sobre o perfil da IES hoje, nas dimensões de
ensino, pesquisa, extensão e gestão, tais como: número de publicações nacionais,
horas dedicadas à pesquisa, número de projetos de extensão desenvolvidos, número
de alunos matriculados, retenção/evasão, participação em eventos, cursos e
treinamentos, número de servidores, custos administrativos, dentre outros.
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Ainda na abordagem quantitativa, para o processo de coleta de dados serão
utilizados questionários previamente elaborados, como instrumento de coleta de
dados. Estes questionários serão elaborados pela CPA tomando como referência as
10 dimensões explicitadas anteriormente.
Os questionários são disponibilizados para preenchimento no formato online,
no endereço eletrônico www.catolicaorione.edu.br. No período estipulado no
cronograma e amplamente divulgado, os docentes, discentes, pessoal técnicoadministrativo e comunidade preencherão o questionário de forma voluntária.
Posteriormente, os resultados dos questionários serão tabulados e analisados
pela CPA juntamente com os dados oriundos da pesquisa documental. O resultado
desta análise é explicitado no Relatório Anual de Autoavaliação da FACDO.
O processo de autoavaliação será aplicado com periodicidade semestral e as
informações obtidas permitirão a elaboração de relatórios sobre o corpo docente, a
gestão acadêmica de cursos e as condições de funcionamento dos cursos.
A partir da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº. 065/2014, a CPA – FACDO
desenvolveu sua avaliação com fundamento na nova organização das dimensões em
torno dos 5 eixos, dividindo-os dentro do triênio 2018-2020.
Quadro 3 - Divisão dos eixos para desenvolvimento da autoavaliação da CPA

ANO 1 - 2018
EIXO
Eixo 3: Políticas Acadêmicas

EIXO
Eixo 4: Políticas de Gestão

Eixo 5: Infraestrutura Física
EIXO
Eixo 1: Planejamento e Avaliação
Eixo 2: Desenvolvimento Institucional

Fonte: Elaborado pela CPA – FACDO

DIMENSÕES
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a
Pesquisa e a Extensão
Dimensão 4: Comunicação com a
Sociedade
Dimensão 9: Política de Atendimento aos
Discentes
ANO 2 - 2019
DIMENSÕES
Dimensão 5: Políticas de Pessoal
Dimensão 6: Organização e Gestão da
Instituição
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
Dimensão 7: Infraestrutura Física
ANO 3 - 2020
DIMENSÕES
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
Dimensão 1: Missão e Plano de
Desenvolvimento Institucional
Dimensão 3: Responsabilidade Social da
Instituição
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Assim, este projeto contempla as ações da Comissão Própria de Avaliação
para o triênio 2018-2020, conforme estabelecido acima, repetindo-se, semestralmente
e anualmente, as três fases de desenvolvimento da avaliação, quais sejam, a
preparação, o desenvolvimento e a consolidação.

2.6 Cronograma
Quadro 4 - Cronograma

2018
Março
Abril

Maio
Junho
Julho
Agosto/Setembro
Outubro

Novembro

Planejamento e realização da sensibilização para apresentação da
CPA, do SINAES e do Projeto de Avaliação.
Preparação do instrumento de coleta de dados (avaliação dos
docentes pelos discentes).
Realização de reunião para apresentação do instrumento de coleta
de dados (avaliação docentes pelos discentes – 1º semestre).
Disponibilização online do instrumento de coleta de dados
(avaliação docentes e discentes – 1º semestre).
Coleta de dados.
Levantamento e análise de dados.
Apresentação dos resultados da avaliação do 1º semestre.
Preparação do instrumento de coleta de dados (avaliação dos
docentes pelos discentes e avaliação do Eixo 3 – 2º semestre).
Disponibilização online do instrumento de coleta de dados
(avaliação dos docentes pelos discentes e avaliação do Eixo 3 – 2º
semestre).
Levantamento e análise de dados.

Dezembro

Elaboração do relatório parcial e plano anual de ações.
Realização de reunião para apresentação e discussão do relatório
de autoavaliação da FACDO - 2019.
2019

Março

Maio

Planejamento e realização da sensibilização para apresentação da
CPA
Preparação do instrumento de coleta de dados (avaliação dos
docentes pelos discentes) e Eixo 4.
Realização de reunião para apresentação do instrumento de coleta
de dados.
Disponibilização online do instrumento de coleta de dados.

Junho

Levantamento e análise de dados.

Julho

Apresentação dos resultados da avaliação do 1º semestre.

Agosto/Setembro

Preparação do instrumento de coleta de dados (dados (avaliação
dos docentes pelos discentes e avaliação do Eixo 5 – 2º semestre).

Outubro

Disponibilização online do instrumento de coleta de dados
(avaliação dos docentes pelos discentes e avaliação do Eixo 5 – 2º
semestre).
Levantamento e análise de dados

Abril

Novembro

Elaboração do relatório parcial e plano anual de ações.
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Dezembro

Realização de reunião para apresentação e discussão do relatório
de autoavaliação da FACDO - 2019.
2020

Março

Planejamento e realização da sensibilização para apresentação da
CPA, do SINAES e do Projeto de Avaliação.
Preparação do instrumento de coleta de dados (avaliação dos
docentes pelos discentes) e avaliação do Eixo 1.
Realização de reunião para apresentação do instrumento de coleta
de dados.
Disponibilização online do instrumento de coleta de dados.
Coleta de dados.
Levantamento e análise de dados.
Apresentação dos resultados da avaliação do 1º semestre.
Preparação do instrumento de coleta de dados (avaliação docentes
e avaliação do Eixo 2).
Disponibilização online do instrumento de coleta de dados
(avaliação docentes e avaliação do Eixo 2).
Levantamento e análise de dados (avaliação docentes e avaliação
do Eixo 2 – 2º semestre).
Elaboração do relatório parcial e plano anual de ações.
Realização de reunião para apresentação e discussão do relatório
de autoavaliação da FACDO - 2019.

Abril

Maio
Junho
Julho
Agosto/Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Fonte: Elaborado pela CPA - FACDO

2.7 Recursos

Para a realização do Projeto de Autoavaliação conta com os integrantes da
Comissão Própria de Avaliação, direção, coordenação de cursos de graduação e pósgraduação, supervisão do NEIC, coordenador do NUAD e NUPED, Assessoria
Pedagógica, docentes, discentes, técnicos administrativos e comunidade externa.
Além disso, a FACDO coloca à disposição dos executores do Projeto de
autoavaliação institucional uma sala equipada com mobiliário e recursos adequados
ao desenvolvimento do trabalho, além da sala de reuniões da diretoria.
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3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os dados obtidos foram analisados de forma a serem identificadas as principais
fragilidades e potencialidades referentes as dimensões que compõem o Eixo 3:
Dimensão 2 (Políticas para o Ensino e Extensão) e a Dimensão 4 (Comunicação
com a Sociedade) e a Dimensão 9 (Políticas de Atendimento aos Discentes). No
caso de fragilidades foram apresentadas sugestões para que a IES tenha capacidade
de agir, controlar e promover mudanças.
A avaliação ocorreu em dois momentos no ano de 2018. No primeiro semestre,
a avaliação ocorreu no período de 14 de maio a 4 de junho de 2018, onde os docentes
foram avaliados pelos acadêmicos. No segundo semestre, o período de avaliação
ocorreu de 15 de novembro a 08 de dezembro de 2018, com a participação de toda a
comunidade acadêmica. O questionário abrangendo as dimensões do Eixo 3 foi
disponibilizado para os acadêmicos de forma on line na plataforma SEI, enquanto que
para os professores e técnicos-administrativo foi na forma impressa.
Os percentuais de participação da comunidade acadêmica, nos dois
momentos, são demonstrados no Quadro 5 e 6, que seguem:
Quadro 5: Percentual de Participação por curso - 2018
ADMINISTRAÇÃO
SEMESTRE
Alunos matriculados
Questionários respondidos
1º SEMESTRE
144
133
2º SEMESTRE
138
130
DIREITO
SEMESTRE
Alunos matriculados
Questionários respondidos
1º SEMESTRE
861
817
2º SEMESTRE
840
805
GESTÃO FINANCEIRA
SEMESTRE
Alunos matriculados
Questionários respondidos
1º SEMESTRE
32
29
2º SEMESTRE
27
26
GESTÃO HOSPITALAR
SEMESTRE
Alunos matriculados
Questionários respondidos
1º SEMESTRE
52
49
2º SEMESTRE
51
48
PSICOLOGIA
SEMESTRE
Alunos matriculados
Questionários respondidos
1º SEMESTRE
252
241
2º SEMESTRE
259
249
Fonte: Secretaria Acadêmica - 2019

%
92,36
94,20
%
94,89
95,83
%
90,63
96,30
%
94,23
94,12
%
95,63
96,14

20

Quadro 6 – Percentual de Participação: Comunidade Acadêmica – 2018
ADMINISTRAÇÃO
Total
Respondidos
Docentes
68
36
Técnicos-administrativo
50
34

%
52,94
68,00

A CPA acredita que a grande adesão dos acadêmicos em resposta ao
questionário se deu pela diminuição de itens a serem avaliados, além de perceberem
a importância de suas participações para o constante processo de melhoria da
FACDO. Em relação aos docentes e técnicos-administrativo, a baixa participação se
deve ao questionário ser disponibilizado de forma impressa, porém todos entendem a
relevância de suas participações.
A seguir será demonstrada a análise dos dados referentes a cada dimensão do
Eixo 3.
DIMENSÃO 2 – Política para o ensino, pesquisa e extensão

A FACDO traz sua política para o ensino de graduação, pós-graduação,
pesquisa/iniciação científica e extensão, explicitada no PDI, cujas normas de
implementação estão sistematizadas no PPI.
Na análise dessa dimensão, buscou-se avaliar os PPCs, programas de
extensão, programa de iniciação científica, e se os mesmos estão articulados com o
PDI.
ENSINO

As políticas de ensino da FACDO pautam pela promoção de atividades que
venham a propiciar a formação de um ser humano crítico e sensível ao mesmo tempo,
capaz de possibilitar a este as condições mínimas de ser um agente transformador da
sociedade na qual vive, agindo de modo propositivo e participando, ativamente, da
construção de uma sociedade mais justa, solidária e fraterna.
As atividades acadêmicas estão pautadas na busca constante pela qualidade
na formação dos alunos, despertando neles um sentimento de responsabilidade social
que lhes permita contribuir, de forma decisiva, para uma sociedade melhor, por meio
dos conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação.
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Potencialidades:


A FACDO conta com o NUPED – Núcleo Pedagógico, o qual foi avaliado

em sua atuação, pelos docentes e discentes como satisfatório e muito satisfatório;


Os cursos de graduação são operacionalizados em conformidade com

as políticas institucionais descritas no PDI, observadas as determinações dos
respectivos PPC dos cursos;


Os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) originam-se de reflexões

coletivas e expressam, além das condições objetivas de oferta e vocação de cada
curso, sua concepção e seus objetivos gerais contextualizados em relação às suas
inserções institucional, geográfica e social;


Os PPC dos Cursos se mantêm atualizados através de revisões

periódicas dos planos de ensino e das bibliografias;


As matrizes curriculares são atualizadas de acordo com as orientações

do MEC/INEP, com a demanda social de cada curso, visando a adequação à realidade
regional, a busca permanente de inovação, considerando as Diretrizes Curriculares
Nacionais - DCNs. São constantemente avaliadas e sempre que necessário,
adequadas pelo Núcleo Docente Estruturante - NDE de cada curso;


O NDE de cada curso se reúne com periodicidade bimensal;



O Colegiado de cada Curso se reúne, ordinariamente, uma vez por

semestre, normalmente no início do período letivo, ou quando se fizer necessário.


Toda disciplina ofertada possui o seu plano de ensino, o qual é

apresentado aos acadêmicos no primeiro dia de aula. Os planos de ensino ficam
disponibilizados para o aluno na Plataforma SEI;


A carga horária é cumprida na íntegra, bem como são ministradas todas

as disciplinas previstas na Matriz Curricular de cada curso;


As atividades acadêmicas vinculadas ao ensino, são planejadas e

promovidas com o envolvimento dos docentes, coordenadores, gestores e
acadêmicos. São promovidos encontros pedagógicos com periodicidade semestral;
Encontro de Psicologia (anual – 1º, em abril), Encontro Jurídico (anual – 1º semestre,
no mês de maio); Workshop envolvendo os cursos de Administração, Gestão
Financeira e Gestão Hospitalar (anual – em setembro); e Fórum Científico (anual –
em outubro) abordando sempre temas inovadores e atuais. Essas atividades foram
avaliadas por todos os seguimentos entre satisfatória e muito satisfatória.
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Corpo docente com experiência profissional na área do Curso em que



Os professores de todos os cursos foram avaliados de forma satisfatória

atua.

e muito satisfatória nos seguintes descritores:
 PONTUALIDADE - O (A) professor (a) cumpre o horário de aula?
 METODOLOGIA DE ENSINO - O (A) professor (a) utiliza de
procedimentos para motivar a aprendizagem dos alunos.
 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA - O (A) professor (a) apresenta e
discute o Plano de Ensino?
 CLAREZA DE COMUNICAÇÃO - O (A) professor (a) se preocupa em
se fazer entender pelos alunos?
 PARTICIPAÇÃO - O (A) professor (a) incentiva a participação dos
alunos nas atividades contidas no plano de ensino?
 BIBLIOGRAFIA - O(A) professor(a) indica e utiliza bibliografia em
suas aulas?
 COMPROMENTIMENTO

COM

A

APRENDIZAGEM

-

O(A)

professor(a) é comprometido com efetiva aprendizagem dos alunos?
 DESENVOLVIMENTO

DO

CONTEÚDO

-

O(A)

professor(a)

desenvolve o conteúdo da disciplina, apresentado as diversas
posições teóricas existentes de forma crítica?
 INTEGRAÇÃO DE CONHECIMENTOS - O(A) professor(a) relaciona
a sua disciplina com as outras do currículo do curso?
 CRITÉRIOS

DE

AVALIAÇÃO

-

O(A)

professor(a)

discute,

previamente com os alunos os critérios de avaliação?
 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO - O(A)
professor(a) apresenta e analisa juntamente com os alunos os
resultados

das

avaliações

orientando-os

na

superação

de

dificuldades?
Vale ressaltar que os resultados considerados insatisfatórios, no que se refere
ao corpo docente, são considerados pelos Coordenadores, que juntamente com a
Assessora Pedagógica e Diretor Acadêmico, tomam as providências que se fizerem
necessárias;


A IES iniciou, em 2018, o curso de pós-graduação Latu Sensu em Direito

Constitucional e Docência Universitária com 20 alunos matriculados, sendo esses
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constituídos por egressos e público em geral. O curso foi avaliado pelos alunos como
muito satisfatório e satisfatório;


As atividades práticas e os estágios obedecem ao que está disposto no

Art. 78 do Regimento Interno da FACDO (2011): “Os estágios supervisionados regemse pelo que dispõe a legislação em vigor, os Projetos Pedagógicos dos Cursos e os
regulamentos específicos de cada curso”;


Para os alunos de todos os cursos, os conteúdos e programas das

disciplinas atendem (contribuem) para a formação profissional, bem como para a
formação cidadã, conforme os gráficos que seguem:
 Administração

 Direito
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 Psicologia

 Gestão Financeira

 Gestão Hospitalar
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Os coordenadores de cada curso foram avaliados pelos docentes e

discentes quanto aos seguintes indicadores:


Comprometimento/aprimoramento com a qualidade do curso;



Atendimento/relação com os alunos e docentes;



Respostas às solicitações de alunos e docentes.

Discentes: Para todos esses indicadores as respostas foram, em sua
grande

maioria,

satisfatórias

e

muito

satisfatórias,

sendo,

respectivamente: Coordenador Prof. Ms. Flávio Rafael Bonamigo
(Administração): 90,90%, 89,40% e 84,85%; Prof. Ms. Flávio Rafael
Bonamigo (Gestão Financeira): 76,93%, 80,77% e 76,92%; Prof. Ms.
Rogério Brito (Gestão Hospitalar): 62,50%, 66,66% e 62,50%; Prof. Ms.
Daniel Cervantes (Direito): 70,86%, 71,86% e 66,54%; Prof. Ms. Lucas
Araújo (Psicologia): 86,80%, 86,80% e 84%.
Docentes: Os docentes avaliaram seus coordenadores, em todos os
indicadores, em 100% como satisfatórios e muito satisfatórios.


A FACDO se preocupa em manter e revisar do acervo da biblioteca

visando o melhor atendimento ao contingente de acadêmicos, docentes, demais
profissionais da instituição e sociedade em geral. Sempre que solicitado, o bibliotecário
procura atender às demandas por novos livros, levando ao Diretor Acadêmico as
solicitações, e quando liberado pelo setor financeiro, as aquisições são realizadas;


O Estágio Supervisionado de todos os cursos atende o que preconiza os

PPCs em consonância com o PDI. As atividades realizadas promovem a aprendizagem
e a prática real e simulada, e essas são supervisionadas por professores designados
para cada atividade (Psicologia e Gestão Hospitalar) ou núcleo envolvido, no caso
Empresa Junior e Nupjur;


Empresa Junior Orione Consultoria: Estágio Supervisionado de

Gestão na Prática possui carga horária de 100 horas, para os alunos do 6º período de
Administração, assim distribuídas: 50 horas a serem cumpridas em empresas
escolhidas pelos próprios alunos ou indicadas pela Empresa Júnior; 25 horas são
destinadas a reuniões, participação em atividades acompanhadas pela Empresa
Junior, publicações, Feira de Negócios (realizada com empresas parceiras que aderem
ao projeto); e 25 horas para elaboração do relatório de estágio.


Os estágios de Administração para o 7º e 8º períodos ocorrem em

empresas escolhidas pelos próprios alunos ou indicadas pela supervisão de estágio,
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com carga horária de 120 horas/aula em cada período e são acompanhados por
professores da FACDO;


A avaliação do estágio curricular supervisionado para os alunos do curso

de Administração está demonstrada a seguir. Vale ressaltar que o percentual para
“Não tenho condições de avaliar”, referem-se aos alunos que não fazem estágio.



Os cursos Tecnólogos não são obrigados a disponibilizar Estágio para

os seus alunos, porém foram criadas as disciplinas Atividades Práticas em Gestão
Hospitalar (120 horas/aula/período para discentes do 4º ao 6º período, com práticas
em gestão em empresas conveniadas) e Atividade de Práticas Gerenciais em Gestão
Financeira (180 horas/aula/período para discentes do 3º e 4º períodos em empresas
escolhidas pelos alunos ou indicadas pela supervisão de estágio;


Nupjur – Núcleo de Práticas Jurídicas: os alunos do 9º e 10º períodos

recebem aulas nesse laboratório de estágio, onde desenvolvem atividade reais de
advocacia, junto à comunidade carente da Comarca de Araguaína. Foram realizadas
as seguintes atividades:
Quadro 8 – Atividades realizadas no NUPJUR

2018-1
Nº de Atendimentos/orientações
Audiências realizadas
Ações ajuizadas
Nomeação para Curadoria
Ações em que o NUPJUR atuou em defesa da parte ré
Nº de tentativas de conciliação
2018-2
Nº de Atendimentos/orientações
Audiências realizadas
Ações ajuizadas

198
125
65
52
21
6
231
128
27
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Nomeação para Curadoria
Ações em que o NUPJUR atuou em defesa da parte ré
Nº de tentativas de conciliação

41
16
9

Fonte: NUPJUR (2019)



A avaliação do estágio curricular supervisionado para os alunos do curso

de Direito está demonstrada a seguir. Vale ressaltar que o percentual para “Não tenho
condições de avaliar”, referem-se aos alunos que não fazem estágio.



Psicologia: o Estágio Básico Supervisionado foi oferecido a 2 turmas

(5º e 6º períodos), com carga horária de 84 horas/aula/período, com acompanhamento
de professores e com supervisão de estágio. As orientações (48 horas/aula/período)
são realizadas em salas de aula e as demais (36 horas/aula/período) são realizadas
em campo (5º período: área social - Cras, Capes, Creas, Escolas, população de rua,
casas de acolhimento, entre outras; 6º período: área educacional – escolas municipais
e privadas, realizando visitas técnicas para observação e construção de projetos de
intervenção.


A avaliação do estágio curricular supervisionado para os alunos do curso

de Psicologia está demonstrada a seguir. Vale ressaltar que o percentual para “Não
tenho condições de avaliar”, referem-se aos alunos que não fazem estágio.
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Fragilidades:



Algumas reclamações dos discente acerca da metodologia empregada

por uns poucos professores;


Disciplinas com conteúdo extensos e pouca carga horária;



Disciplinas de 40 horas disponibilizadas nas sextas-feiras, o que para os

discentes e docentes, devido ao número de feriados ocorridos nesse dia, em 2018,
impossibilitaram o bom desenvolvimento dos conteúdos;


Junção de turmas em algumas disciplinas, aqui somente para os cursos

de Administração, Gestão Financeira e Gestão Hospitalar, traz insatisfação por parte
de alguns discentes, por acreditarem que conforme a aderência do professor, há
preferência por conteúdos em sua área de atuação.

Ações propostas:


Aos professores com problemas de metodologia de ensino, buscar

alternativas diferenciadas com auxílio da Assessoria Pedagógica da FACDO;


Antes de elaborar o horário de aulas, que os coordenadores observem

os feriados e recessos, e sempre que possível não disponibilizar as disciplinas de 40
horas nas sextas-feiras ou em dias com feriados e recessos recorrentes, pois, embora
no calendário acadêmico contemple aulas de reposição em sábados letivos, não
conseguem absorver as necessidades de reposição de aulas para todas as
disciplinas;


Os coordenadores de curso juntamente com os professores adequar

ementas e conteúdos com a carga horária, principalmente para as disciplinas de 40
horas;
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Aos coordenadores dos Cursos de Administração, Gestão Financeira e

Gestão Hospitalar e professores cabem reavaliar os conteúdos ministrados quando
da junção de turmas na busca de aplicação de exemplos e exercícios práticos que
envolvam todos os cursos, até para atender o que preconiza no PDI.
INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A Iniciação Científica na FACDO é o espaço de aprendizagem para o aluno
aprender a conhecer a gramática das ciências humanas por meio da utilização do
método científico como descoberta e diálogo com a realidade. Uma investigação
sistemática de determinado domínio, por meio de fundamentação teórica,
levantamento real e criterioso de dados empíricos, de forma que se ampliem os
conhecimentos sobre a realidade investigada. Dessa forma, o ensino com qualidade,
aliado à investigação científica, fará parte do cotidiano, das ações no processo ensinoaprendizagem.
Com o objetivo de promover a multi, inter e transdisciplinaridade, o Núcleo de
Extensão e Iniciação Científica (NEIC) é responsável pelas atividades de iniciação
científica realizadas por docentes e discentes da FACDO. Para tanto, a FACDO tem
como diretrizes da Política de Iniciação Científica as seguintes linhas de pesquisas:
Quadro 9: Linhas de Pesquisa - FACDO
LINHAS DE PESQUISA
1. Desenvolvimento sustentável e meio
ambiente.
2. Cidadania e Inclusão Social.

3. Identidade, memória e direito.

4. Gestão, conhecimento e inovação.

5. Direitos humanos e solidariedade.

Fonte: Regulamento do Procient (2012)

LINHAS TEMÁTICAS
- Gestão e educação ambiental;
- Desenvolvimento e responsabilidade
socioambiental
- Acessibilidade e prestação de serviços;
- Mecanismos de proteção e defesa;
- Exercício de participação;
- Diversidade e cultura;
- Gênero e cidadania;
- Patrimônio material e imaterial (urbano e
cidades);
- Perfil Empresarial e Trabalho;
- Cultura e ambiente organizacional;
- Instituição: credibilidade e inovação;
- Gestão de competência,
Responsabilidade Social e Transparência;
- Mecanismos de Gestão e Decisão;
- Inovação Tecnológica e Direito.
- Racionalidade Jurídica e Ética;
- Eleições e cidadania;
- Direitos difusos e coletivos;
- Penalidade e reabilitação;
- Princípios e Garantias Fundamentais.
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Potencialidades:


A FACDO, por meio da Diretoria Administrativa, direciona anualmente

orçamento específico para fins de realização das atividades de iniciação científica.


2018 - 1: contou com 6 projetos docentes, com participação de 6 alunos

contemplados com bolsa de estudos, e 2 voluntários. Os projetos envolvem docentes
dos cursos de Psicologia (2), Direito (1) e áreas interdisciplinares (3);


2018-2: contou com 6 projetos docentes, 4 alunos bolsistas e 4

voluntários. Os projetos envolvem docentes dos cursos de Direito (2) e Psicologia (4);


Todos os professores e alunos participantes, bolsistas ou voluntários,

devem apresentar os resultados da pesquisa, sejam parciais ou totais no Fórum
Científico promovido pelo NEIC.
Fragilidades:


Baixa adesão dos docentes ao PROCIENT, dos 36 questionários

devolvidos, apenas 15 (41,67%) apresentaram projetos de iniciação científica;


Baixa adesão dos alunos aos projetos de Iniciação Científica, essa

constatação se dá devido ao baixo percentual de alunos que afirmaram terem
participado dessa atividade. Dos alunos de Administração tem-se apenas 17,42%; de
Direito, 18,4%; de Psicologia, 12%; de Gestão Financeira, 38,46%; e de Gestão
Hospitalar, 22, 92%.


Nenhum envolvimento dos técnicos-administrativos com as atividades

de iniciação científica (100% afirmaram não terem participado de projetos que
envolvam a Iniciação Científica).

Ações propostas:


Ações mais incisivas dos coordenadores no que se refere à participação

dos docentes no PROCIENT, principalmente os dos cursos de Administração, Gestão
Financeira e Hospitalar.


Os professores participantes devem estimular os alunos a participarem

dessa atividade, principalmente alertando-os sobre a bolsa de estudo que é oferecida
aos alunos caso seus projetos se adequem aos dos professores;


Mais divulgação do PROCIENT no ambiente da FACDO, principalmente

realizando visitas em salas de aula, o que propicia uma maior interação do aluno com
as possibilidades de pesquisas.
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Estimular e envolver os técnicos-administrativos nas atividades de

iniciação científica.
EXTENSÃO
As ações de extensão da FACDO atendem a princípios democráticos
fundamentais ao pleno funcionamento de suas atividades. Seus projetos e planos não
asseguram apenas a efetivação dos princípios de Responsabilidade Social, mas
também a sua elaboração. Essas são pautadas, principalmente, por temas que
buscam responder às demandas de promoção da cidadania, questões ambientais,
culturais e formação humanista. Tais preocupações colocam a FACDO como
referência das faculdades na região do norte do estado.
São modalidades de atividades de extensão desenvolvidas e incentivadas pela
FACDO envolvem: programas, projetos, cursos, oficinas, eventos e prestação de
serviços.

Potencialidades:


A grande maioria dos discentes afirmam conhecer o NEIC - Núcleo de

Extensão e Iniciação Científica. De acordo com os dados apresentados tem-se:
Administração: 71,97%; Direito: 64,81%; Psicologia: 66%; Gestão Financeira: 61,54%;
e Gestão Hospitalar: 72,92%;


100%

dos

docentes

e

88,24%

dos

técnicos-administrativos

respondentes afirmam conhecer o NEIC;

e

O atendimento prestado pelo NEIC foi avaliado pelos alunos, docentes

técnicos-administrativo

como

satisfatório

e

muito

satisfatório.

Discentes:

Administração, 79%; Direito, 56,79%; Psicologia, 63,28%; Gestão Financeira, 50%; e
Gestão Hospitalar, 75%; Docentes: 97,22%; e Técnicos-administrativos: 88,24%;


O evento “Fórum Científico” foi avaliado pelos discentes, docentes e

técnico-administrativos participantes, como satisfatório e muito satisfatório, sendo:
Discentes: Administração, 78,46%; Direito, 66,79%; Psicologia, 46,80%; Gestão
Financeira, 61,53%; e Gestão Hospitalar, 68,75%; Docentes: 97,22%; e Técnicosadministrativos: 88,24%.
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2018-1:


Foram apresentados e executados 18 projetos de extensão, sendo: 4 do

curso de Psicologia; 2 do curso de Gestão Hospitalar; 1 do curso de Gestão
Financeira; 2 do curso de Administração; 2 do curso de Direito; e 4 envolvendo todos
os cursos. As Ligas Acadêmicas: 2 projetos;


Foram realizados 10 cursos, sendo 2 capacitações específicas para o

curso de Psicologia, 1 capacitação no curso de Direito, 1 capacitação para o curso de
Administração, 2 capacitações específicas para docentes, e 3 capacitações
envolvendo todos os cursos;


Foram realizados três eventos: XII Encontro Jurídico, II Encontro de

Psicologia e IX Mostra de Arte, Cultura e Meio Ambiente,


As Quartas Culturais foram realizadas com periodicidade mensal;



O Cine Católica Orione aconteceu no período de 01 de setembro a 27

de outubro de 2018.


O E-book do curso de Direito, Direito, Educação e Arte foi finalizado com

15 trabalhos publicados;


A Revista São Luis Orione foi publicada com 8 artigos, com participação

de docentes e alunos da FACDO e de outras Instituições de Ensino Superior;


Quanto aos Trabalhos de Conclusão de Curso, foram apresentadas 67

defesas no curso de Direito, 24 no curso de Administração, e 4 no curso de Gestão
Financeira.
2018-2


Contabilizaram um total de 23 projetos, um incremento de 27,78%,

portanto um semestre produtivo. Os projetos apresentados e executados foram: 3
projetos do curso de Psicologia; 4 projetos de Gestão Hospitalar; 1 projeto de
Administração; 1 projeto envolvendo os cursos de Administração e Gestão Financeira;
1 projeto de Administração e Gestão Hospitalar; 2 direcionados aos cursos de
Administração, Gestão Financeira e Gestão Hospitalar; 1 envolvendo os cursos de
Administração, Gestão Hospitalar e Direito; 2 para o curso de Direito; 5 direcionados
a todos os cursos; 1 envolvendo os docentes. As Ligas Acadêmicas apresentaram e
executaram 2 projetos;


Os cursos (capacitações) somam 6, distribuídos da seguinte forma: 1

capacitação direcionada ao curso de Direito, 1 para os cursos de Direito e Psicologia,
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1 específico para o curso de Psicologia, 2 para todos os cursos. As Ligas Acadêmicas
promoveram e executaram 1 capacitação;


No que se refere a eventos foram realizados: 1 no curso de Direito, o XI

de Agosto – Advocacia Solidária; 1 para os cursos de Administração, Gestão
Financeira e Gestão Hospitalar, o 3º Workshop de Gestão.


As Quartas Culturais foram realizadas com periodicidade mensal.



O Cine Católica Orione aconteceu no período de 01 de setembro a 27

de outubro de 2018.


Foi realizada a Semana de Responsabilidade Social, no período de 17 a

22 de setembro de 2018;


A Revista São Luis Orione foi publicada com 6 artigos, com participação

de docentes e alunos da FACDO e de outras Instituições de Ensino Superior


No que se refere aos Trabalhos de Conclusão de Curso, foram

apresentadas 76 defesas no curso de Direito; 27 no curso de Administração; 7 no
curso de Gestão Financeira; e 11 no curso de Gestão Hospitalar;


3 alunos do curso de Direito e 1 de Gestão Hospitalar tiveram seus

artigos publicados e foram isentos de defesa do TCC.

Fragilidades:


Pouco envolvimento dos corpo técnico-administrativo com as atividades

de extensão;


25% do corpo docente respondente não participou/realizou projeto de

extensão.
Ações propostas:



Estimular e envolver o corpo docente e técnico-administrativos nas

atividades de extensão;


Maior divulgação das atividades de extensão, como forma de induzir a

participação da comunidade acadêmica.
DIMENSÃO 4 – Comunicação com a sociedade

A Assessoria de Comunicação (ASCON) é o órgão responsável pela divulgação
dos assuntos científicos, tecnológicos, culturais e institucionais da FACDO e pela
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mediação entre os veículos de comunicação e as fontes de informação na
comunidade acadêmica e está subordinado à diretoria-geral da instituição.

Potencialidades:


A imagem pública institucional é forte na região na qual a IES está

inserida;


O site da FACDO passou por modificações o que favoreceu o acesso às

informações institucionais, conforme demonstrado nos gráficos e dados que seguem:
 Administração

35

 Direito

 Psicologia

36

 Gestão Financeira

 Gestão Hospitalar
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86,11% do corpo docente respondente afirma encontrar no site da

FACDO as principais informações institucionais, desse, apenas 50% avaliam que as
mesmas são sempre esclarecedoras;


82,35% do corpo técnico-administrativo respondente afirma encontrar no

site da FACDO as principais informações institucionais, desse, apenas 41,12%
avaliam que as mesmas são sempre esclarecedoras;


A Ouvidoria, como instrumento de comunicação, foi avaliada para quem

a utilizou como satisfatória e muito satisfatória, e que a mesma encaminha de forma
eficiente as solicitações a ela demandada;


A ASCON estabeleceu parcerias com emissoras filiadas de televisão,

SBT (até out/2018) e BAND (a partir de nov/2018), sendo que nesta última com espaço
para entrevistas semanais no Programa Viver Bem, nessas ocasiões são
apresentados assuntos variados de interesse da comunidade, onde a FACDO se faz
representada por professores, alunos e egressos;


A comunicação interna é realizada através de e-mail, quadros de avisos,

murais, sistema de telefonia (ramais), além da priorização da comunicação in loco;
Fragilidades



Pouca comunicação institucional nas cidades vizinhas à Araguaína,

principalmente nas cidades onde moram parte dos discentes;


O site da FACDO não é monitorado e atualizado de forma sistemática;



A ASCON por atender a duas instituições, às vezes deixa a desejar quanto

a execução dos serviços, principalmente quando há sobreposição de eventos;



O corpo técnico-administrativo respondente afirma que muitas vezes as

informações não chegam de forma eficiente aos departamentos, o que compromete a
excelência nos serviços prestados à comunidade.

Ações propostas:
A CPA propõe que a atualização do site da FACDO seja mais constante.
Sugere que a ASCON faça um planejamento estratégico para o período de vigência
do PDI, ou seja, 2018-2019, considerando a enorme necessidade de melhorar sua
comunicação com a comunidade, que ainda desconhece seus cursos de graduação e
Pós-Graduação. Indica também uma força tarefa para solucionar a comunicação com
a comunidade interna.
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DIMENSÃO 9 - Políticas de atendimento aos discentes

Em conformidade com o PDI, PPI e PPC e em consonância com Legislação
Superior pertinente, é que se organiza o Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Acadêmico do Discente no sentido de propiciar a capacidade organizativa e visão
de futuro, acompanhamento, motivação, promoção, aconselhamento, incentivos às
práticas da docência, pesquisa, extensão e difusão cultural.

Potencialidades


O ingresso aos cursos de graduação dá-se através do vestibular, pelo

ENEN, por portadores de diploma de curso superior ou por transferência. Há oferta
anual de 200 vagas para o Curso de Direito (120 no 1º semestre e 80 no 2º semestre),
e ofertas semestrais de 50 para o Cursos de Administração, 50 para o Curso de
Tecnologia em Gestão Financeira; 80 para o Curso de Tecnologia em Gestão
Hospitalar; e 150 para o Curso de Psicologia;


A política de atendimento ao estudante é uma potencialidade da FACDO,

seja nas práticas de acolhida aos calouros, seja na preocupação com o ambiente e
relacionamentos.


No 1º dia de aula, os calouros são acolhidos, no auditório Pe. Remígio,

pelo Diretor Acadêmico, coordenadores de Cursos, coordenadora do NUAD – Núcleo
de Atendimento aos Discentes e professores, em um momento para as boas-vindas e
repasse de informações para sua ambientação na IES;


Os alunos contam com excelentes instalações físicas, mobiliários e

equipamentos para o desenvolvimento das atividades de ensino, extensão e iniciação
científica;


A IES conta com espaço de convivência.



No anexo sede da FACDO os alunos possuem sala específica para as

atividades do Centro Acadêmico;


A FACDO possui duas modalidades de bolsa de estudo: requerimento e

financiamento. A bolsa por requerimento destina-se a assistência discente, levandose em consideração a situação socioeconômica do candidato e de sua família. A bolsa
por financiamento refere-se ao PROUNI e FIES. Os dados sobre a quantidade de
alunos beneficiados pelas modalidades referidas estão demonstrados no Quadro 10:
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Quadro 10 – Quantidade de alunos beneficiados por bolsa de estudo
2018-1
CURSOS

PROUNI

FIES

FACDO

Administração

17

40

7

Direito

65

251

66

Psicologia

31

70

31

Gestão Financeira

1

2

1

Gestão Hospitalar

8

9

-

PROUNI

FIES

FACDO

Administração

35

43

8

Direito

42

237

66

Psicologia

39

70

33

Gestão Financeira

3

3

2

Gestão Hospitalar

9

9

1

2018-2
CURSOS

Fonte: Departamento Financeiro, 2019



Os discentes possuem acesso virtual para consultas e solicitações de

notas e frequências, para inscrições em evento promovidos pela IES, à ouvidoria, à
solicitação dos serviços prestados pelo NUAD, ao registro das atividades
complementares, à consulta ao acervo da Biblioteca entre outros;


O NUAD oferece um conjunto de serviços de atendimento ao Corpo

Docente e ao Corpo Discente da Faculdade Católica Dom Orione (FACDO), visando:
melhorar de modo constante a qualidade do processo de ensino-aprendizagem;
promover a inclusão social por meio de bolsas, incentivos e programas de
nivelamento. Além do atendimento Psicopedagógico.


Os cursos de nivelamento (Português, Matemática e Estatística) são

considerados um fator essencial, visto que muitos dos alunos ingressantes nos cursos
de graduação da FACDO encontram sérias limitações em seu processo de
aprendizagem, uma vez que, apesar de terem concluído o Ensino Médio, não
possuem as competências esperadas para a pessoa que dá início à sua jornada no
Ensino Superior. Participaram de cursos de nivelamento cerca de 639 alunos no
período de vigência do PDI 2013-2017.


Segue o Quadro 11 com os atendimentos realizados no período de

janeiro a dezembro de 2018:

40

Quadro 11 – Atendimentos realizados pelo NUAD
TIPO DE ATENDIMENTO

QUANTIDADE

1. Orientação Pedagógica

14

2. Atendimento Psicológico

30

3. Alunos matriculados no Nivelamento

258

- Em Português
- Em Matemática
- Em Estatística
4. Orientações Diversas

106
66
86
37

5. Atendimento Ouvidoria

22

Fonte: NUAD, 2019



A IES cumpre a portaria do MEC nº 3284, de 7 de novembro de 2003,

ou seja, assegura aos alunos com necessidades especiais de condições básicas de
acesso, de mobilidade e de utilização e de utilização de equipamentos e instalações
em seu prédio, tem como referência a Nota Técnica Brasil 9050, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas, que trata da acessibilidade de pessoas com
deficiências e edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos;


Informatização do cadastro discente com a distribuição de Login e

Senhas para consulta de dados dos acadêmicos (calendário acadêmico, notas e
materiais de apoio) em qualquer hora e local pelos mesmos.


Apoio dos gestores para a realização dos eventos dos cursos, como

semanas, seminários, palestras, dentre outros.


Orientação sobre trancamento ou distrato, explicando suas principais

diferenças e verificando qual a melhor opção para o aluno;


As razões de evasões, abandonos, trancamentos e transferências são

identificadas e tratadas;


São realizados contato com os ex-alunos na finalidade de passar

informações sobre a Instituição para que os mesmos não percam o vínculo. Um
exemplo é o grupo criado no Whatsapp para contato com egressos do curso de Direito;

Fragilidades


A representação estudantil ainda atua de forma pontual, com respaldo

da Direção da IES;


Os cursos de Administração, Gestão Financeira e Gestão Hospitalar não

constituíram CAs;
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Os mecanismos institucionais para acompanhamento dos egressos

existem, no PDI, mas ainda não estão implantados e difundidos. Os egressos são
lembrados quando da divulgação dos cursos de pós-graduação ou eventos
institucionais;


As atividades exercidas pelo NUAD ainda são desconhecidas por uma

boa parte da comunidade acadêmica, conforme demonstrados nos gráficos e dados
a seguir:
 Administração
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 Direito

 Psicologia
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 Gestão Financeira
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 Gestão Hospitalar
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Do corpo docente respondente: 52,78% afirmam desconhecer que o

NUAD atende aos discentes que apresentam dificuldades de aprendizado; 47,22%
desconhecem que o NUAD atende aos discentes que necessitam de atendimento
psicopedagógico; e 50% afirmam desconhecer que o NUAD atende aos discentes
com deficiências, proporcionando-lhes acesso e atendimento personalizado.


Do

corpo

técnico-administrativo

respondente:

35,30%

afirmam

desconhecer que o NUAD atende aos discentes que apresentam dificuldades de
aprendizado, aos discentes que necessitam de atendimento psicopedagógico e aos
discentes

com

deficiências,

proporcionando-lhes

acesso

e

atendimento

personalizado.

Ações Propostas


Acompanhamento profissional do egresso de forma a vislumbrar o perfil

do profissional e as exigências do mercado de trabalho;


Fortalecimento da representação estudantil organizada;



Disseminar a toda comunidade acadêmica as atividades exercidas pelo

NUAD;


Melhorar a divulgação dos procedimentos acadêmicos para informar aos

discentes sobre as rotinas pedagógicas e administrativas da FACDO.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta avaliação teve como objetivo fornecer subsídios para garantir uma
melhoria contínua nos processos da instituição, buscando não apenas quantificar e
sim qualificar o produto final.
A tabulação mostra claramente as potencialidades e fragilidades da faculdade,
permitindo que os gestores, de posse deste instrumento, tomem decisões que
permitam o bloqueio das causas dos problemas que impedem o bom desenvolvimento
da instituição. Com dados concretos sobre o processo de desenvolvimento das
habilidades e dificuldades presentes em nosso meio acadêmico, nos aspectos com
índices satisfatórios, a CPA sugere ações de melhoria.
Os instrumentos de avaliação institucional mostram hoje, através da opinião
imparcial dos avaliados, a verdadeira percepção da qualidade dos serviços prestados.

A Comissão
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