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1.2. Dados de Identificação dos Cursos 
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311, Brasília/DF. 
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2. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
 
A Avaliação Institucional é um mecanismo de comparação da qualidade do sistema de ensino no Brasil. É 

um processo cíclico e contínuo, por meio do qual a instituição pode, conhecendo sua própria realidade, 

melhorar a qualidade da educação que promove e alcançar continuamente melhores resultados. 

 

2.1. Apresentação 
 
 
O relatório final de atividades de autoavaliação da Faculdade ATAME constitui num referencial para todos 

os envolvidos com o processo de execução e consolidação da avaliação institucional e comprometida com a 

melhoria permanente da qualidade da educação superior. 

 

Os estudos realizados durante as atividades desenvolvidas nas etapas propostas pela Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – CONAES – são um referencial para CPA, pois oferece subsídios, faz 

recomendações, propõe critérios e estratégias para a reformulação do processo e políticas de Avaliação da 

Educação Superior. 

 

A etapa da consolidação refere-se à elaboração, divulgação e análise do Relatório Final. Prevê também, a 

realização do balanço crítico do processo avaliativo e de seus resultados em termos da melhoria da 

qualidade da IES. 

 

A instalação de uma política, de um programa e de uma comissão de avaliação foi um desafio 

principalmente diante da visão do conceito de avaliação e sua prática existente na cultura brasileira. 

 

A FACULDADE ATAME, credenciada pela Portaria MEC nº 1.336, de 21 de novembro de 2016, iniciou suas 

atividades no segundo semestre de 2017. Ainda nesse ano, a instituição avançou em vários sentidos, 

amadurecendo seu processo de avaliação e sendo realizadas algumas ações referentes à CPA, a seguir 

relacionadas:  

 

a) O presidente da CPA realizou sensibilização junto aos membros que compõe a CPA de sua importância 

numa Instituição de Educação Superior visando à qualidade e a profissionalização da gestão 

institucional; 

b) Leitura e discussão do regulamento da CPA entre os envolvidos; 
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c) Discussão e atualização dos pontos fundamentais do PAI (Programa de Avaliação Institucional), 

consolidando a utilização do Programa, no ano de 2020.1.2; 

d) Escolha dos indicadores de avaliação docente, discente, coordenador de curso e pessoal técnico-

administrativo, bem como das disciplinas ministradas no período corrente, para monitorar o 

andamento dos cursos ofertados pela Instituição e sua infraestrutura disponibilizada; 

e) Discussão da metodologia de aplicação dos dados, bem como do quantitativo da amostra a ser 

considerada, frente ao universo restrito. Deliberou-se que seriam aplicados a 100% do universo do 

corpo discente, para o semestre letivo em curso; 

f) Encontros com a comunidade acadêmica sobre a importância do processo de autoavaliação no âmbito 

institucional. 

 

2.2. Justificativa 

 

A Faculdade ATAME é uma IES que tem como MISSÃO: “Promover o ensino e a geração do 

conhecimento, comprometida com a formação de sujeitos éticos, socialmente responsáveis e 

profissionais qualificados para o mundo do trabalho, que contribuam para melhoria da qualidade 

de vida e de uma sociedade mais justa”. 

 

Como consta em seu PDI, a Faculdade ATAME consolida seus princípios de educação voltada para a análise 

e reflexão, atendendo a uma necessidade social local e regional. Preocupada e comprometida com a 

qualidade da educação a ser oferecida, a CPA constituída em setembro de 2014, já vem desenvolvendo um 

sistema de avaliação institucional desde 2015.1, englobando estrutura, docentes, discentes, pessoal 

técnico-administrativo, tecnologias e serviços, o qual foi aperfeiçoado e adaptado aos novos critérios 

previstos no SINAES.  

 

A Faculdade ATAME entende que a avaliação é um processo de conhecimento e a autoavaliação crítica das 

dimensões do ensino, pesquisa, extensão e gestão, que trará a melhoria contínua de todos os seus 

processos.  

 

Para a instituição, o sistema de avaliação institucional visa a atender às exigências do ensino superior 

contemporâneo de:  

 

a) aplicar um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho;  

b) dispor de uma ferramenta para o planejamento da gestão universitária;  

c) ter um processo sistemático de prestação de contas à sociedade. 
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O arranjo da avaliação permite à Faculdade ATAME a obtenção de dados concretos que revelem suas 

potencialidades e limites, bem como mecanismos capazes de indicar as diretrizes e ações estratégicas que 

possam conduzir a um modelo de gestão planejado e comprometido com a modernidade da educação 

superior. Focados nisso, a instituição se propôs a estimular o processo de autoavaliação. 

 
2.3. Objetivos 

 
Objetivo Geral 

 

Avaliar o desempenho da Instituição, com vistas a subsidiar o processo decisório das políticas da Instituição, 

para atender às expectativas da comunidade acadêmica e de todo contexto social no qual está inserida no 

ano letivo de 2020. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Sensibilizar e conscientizar a comunidade acadêmica da necessidade e importância de se estabelecer um 

processo permanente de autoavaliação. 

 Consultar as comunidades interna e externa acerca dos serviços ofertados pela Instituição. 

 Promover, a partir do diagnóstico, um processo de reflexão permeando todos os segmentos da 

Instituição visando a sua análise global. 

 Estabelecer prioridades institucionais decorrentes da avaliação que possibilitem o atendimento do 

objetivo geral e retomado do processo de avaliação contínua. 

 
2.4. Metodologia 

 

A elaboração deste relatório se realizou com base no “Roteiro de Autoavaliação Institucional 2004: 

Orientações Gerais”, publicado pelo CONAES/INEP.  

 

A coleta de dados foi feita mediante aplicação de questionários online junto a plataforma de ensino SEI a 

alunos, professores, funcionários e diretores. Mesmo cientes que todo instrumento metodológico é 

limitado, optou-se por questionários fechados e totalmente online para coleta dos dados iniciais.  

 

A avaliação foi realizada por meio de investigação exploratória. Baseados nas informações levantadas por 

meio de questionário online aplicado aos agentes avaliadores divididos em 5 (cinco) segmentos: Dirigentes, 

Coordenador, Docente, discente e Técnico-Administrativo, buscando uma avaliação do grau de satisfação e 

motivação em cada segmento. 
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INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

O instrumento utilizado para a coleta dos dados foi um questionário online (composto por questões que 

objetivaram medir o grau de atendimento das dez dimensões sugeridas pelo SINAES), aplicado diretamente 

aos agentes avaliadores no ambiente virtual dos avaliadores. 

 

Como a pesquisa teve como finalidade avaliar o grau de motivação e satisfação, o questionário apresentou 

cinco alternativas de respostas para cada questão formulada, o que permitiu uma posterior análise 

quantitativa. 

 

Para as questões formuladas foram apresentadas alternativas de respostas que correspondiam a uma escala 

numérica, onde o avaliador optou por apenas uma delas, podendo fazer comentários e sugestões referentes 

ao assunto abordado abaixo da questão, em campo específico para observações. 

 

As alternativas de respostas foram: 

 

1 - Insuficiente 

2 - Regular 

3 – Bom 

4 - Ótimo 

5 - Excelente 

 

Com essas alternativas, analisaram-se os resultados e buscou-se identificar as potencialidades e 

insuficiências, além de possíveis soluções para as deficiências apresentadas. 
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3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A avaliação englobou os seguintes temas: Avaliação Institucional, Avaliação da Infraestrutura, Avaliação da 

Diretoria, Coordenação, Professores e Discentes. Os questionários online foram inseridos na plataforma 

“SEI” para serem respondidos por alunos, professores, corpo técnico-administrativo e diretores. 

 

Em relação aos dois primeiros itens, seguem abaixo os gráficos com os resultados. 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 foram apresentadas as fragilidades de cada um, bem como os aspectos considerados 

positivos na avaliação. 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; e 

 Organização acadêmica. 

 

Também foram feitas avaliações da instituição pelo corpo técnico-administrativo e pelos docentes, onde o 

resultado mostrou coerência entre os setores e que em virtude do relatório anterior, ações de melhorias 

foram executadas conforme sugerido, apesar de o resultado ter sido considerado bastante favorável. 

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

relativamente pequenos. 
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3.1. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PELOS DISCENTES 

 
Os resultados referem-se às respostas do questionário elaborado para o corpo discente, que conta com um 

total de 08 alunos, no universo de 16 acadêmicos que frequentaram o Curso de Tecnologia em Gestão de 

Recursos Humanos oferecido pela Faculdade ATAME no 1º e 2º Semestres de 2020, responderam ao 

questionário. Portanto, 50% participaram deste processo avaliativo.  

 

Os resultados estão apresentados em forma de gráficos, seguidos da análise dos dados. As sugestões de 

melhorias serão apresentadas no capítulo 4. 

 
3.1.1.  Competências e habilidades nas avaliações de aprendizagem 

 

 

 

No quesito competência por parte dos discentes, é observado que 87,5% avaliam como excelente, 12,5% 

como ótimo, 00.00% como bom, 00,00% como regular e 00,00% como insuficiente, o que leva a crer que o 

corpo docente atende o projeto inicial. 

 

3.1.2. Nível de compreensão dos textos ou das matérias das disciplinas 
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No que se refere ao nível de compreessão textual e pedagógica, entende-se que os alunos ainda sofrem 

uma carência de ler e interpretar textos, fazendo com que a instituição implante melhorias pedagógicas 

afim de alcançar melhorias satisfatórias. Percebe-se que 87,5% se sentem capacitados de forma excelente e 

12,5% como ótimo. 

3.1.3. Aproveitamento do tempo disponível em sala de aula 

 

 

 

Nota-se que grande parte dos alunos está satisfeita. A busca constante de estímulos de aprendizagem por 

parte dos docentes é percebida pelos alunos que avaliaram em 75,0% Excelente, 12,5% como ótimo, 12,5% 

bom, 00,00% regular e 00,00% insuficiente.  

 

3.1.4. Nível de esforço para aprendizagem em sala de aula 

 

 
 

 

Boa parte do corpo discente avaliado no quesito esforço na aprendizagem informou que 50,0% se sentem 

no quesito excelente, 50,0% e 50,0% se sentem ótimo. 

 

3.1.5. Tempo dedicado para estudos fora de sala de aula 
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Os discentes avaliam que a sua busca pelo conhecimento fora de sala de aula compromete-se nos seguintes 

resultados: 50,0% excelente e 50,0% ótimo. 

 

3.2. AVALIE A INSTITUIÇÃO 

 

3.2.1.  Apoio a biblioteca com relação aos estudos individuais e coletivos 

 
 

Os alunos demonstram estarem satisfeitos com a biblioteca da faculdade ATAME, para o desenvolvimento 

dos estudos em 62,5% excelente e 37,5% ótimo. 

3.2.2.  Condições das salas de aula (mobiliário e equipamentos) 
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Percebe-se que a maioria dos alunos está totalmente satisfeitos com a estrutura das salas de aulas 

oferecidas pela Faculdade ATAME, fazendo com a avaliação refletisse da seguinte forma: 75,0% excelente e 

25,0% ótimo. 

 

 

3.2.3. Laboratório de informática 

 
 

 
 
 

 
 
No quesito estrutura laboratorial de informática oferecida pela Faculdade ATAME, o corpo discente tem as 

seguintes percepções e análise: 50,0% acham excelente e 50,0% ótimo. Dados esses que levam a crer que a 

instituição continua no caminho certo buscando a excelência na oferta citada. 
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3.2.4. Apoio ao discente junto ao site da Faculdade ATAME 

 

 

 

Buscando ofertar o melhor suporte ao discente junto as ferramentas de informação no site da Faculdade 

ATAME, a avaliação se deu com os seguintes resultados satisfatório: 50,0% excelente, 37,5% ótimo e 

12,5% bom. 

 

3.2.5. Qualidade nos serviços da Diretoria Geral 

 
 

 
 

 
Com base nos dados coletados do tópico informado, 50,0% excelente e 50,0% ótimo. 

 

 

 

 

3.2.6. Organização didático-pedagógica do curso 
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O resultado da avaliação 87,5% excelente e 12,5% ótimo respectivamente o que aponta uma satisfação por 

grande parte dos discentes, mas percebe-se que ainda há muito o que melhorar para alcançar a excelência. 

 

 

3.2.7. Qualidade na limpeza das instalações da Faculdade ATAME 

 

 

Os alunos demonstram estarem satisfeitos qualidade na limpeza das instalações da Faculdade ATAME, 

para o desenvolvimento dos estudos em 62,5% excelente e 37,5% ótimo.  

 

3.2.8 Sistema de comunicação 
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Os dados referentes as formas de comunicações apresentaram os seguintes resultados: 87,5% excelente, e 

12,5% ótimo. Entende-se que a ferramentas de comunicação está atendendo as expectativas. 

 

3.2.9 Avaliação e discussão do plano de ensino 

 
 

 
 

Na avaliação constatou-se uma satisfação por boa parte dos discentes com 87,5% como excelente e 12,5% 

como ótimo, o que caracteriza que estamos no caminho certo, tanto na qualidade do trabalho como no 

reforço diário por parte da coordenação do curso, juntamente com todo o corpo docente. 

. 

3.3 AVALIE A ATUAÇÃO DOS SEUS DOCENTES  

 

3.3.1 Competências nas unidades programáticas 
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De acordo com a avaliação dos discentes, os docentes têm alcançado as expectativas em relação aos tipos de 

abordagens junto às unidades programáticas dentro das respectivas disciplinas ofertadas nos diferentes 

semestres letivos, em que a motivação e capacitação foram avaliadas com 62,5% excelente e 37,5% ótimo. O 

que caracteriza eficácia na atuação do docente. 

 

3.3.2 Atuação do docente, frente ao comportamento inadequado por algum discente. 

 
 

 

 
 

No que se refere ao comportamento ético e seguro por parte dos docentes, ficou claro que os discentes 

atendem a esses quesitos: 62,5% avaliaram como excelente e 37,5% como ótimo. Entende-se desta forma 

que há uma satisfação de todos. 

 

3.3.3 Motivação à capacitação dos discentes  

 
 



  

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

REFERÊNCIA: 2020  

 

Página 22 de 72 

 

 
 
 

No que se refere a Motivação à capacitação dos discentes  os resultados foram satisfatórios: 62,5% avaliaram 

como excelente e 37,5% como ótimo. Entende-se que deve haver ainda mais motivação à capacitação neste 

setor de aprendizagem. 

 

3.4 OS DOCENTES  

 

3.4.1 Apresentação e discussão do plano de ensino, no início do semestre letivo 

 

 
 

 

No quesito Comprometimento do educador na apresentação e discussão do plano de ensino no inicio do 

semestre, foi avaliado pelos discentes de forma muito significativa com 50,0% excelente e 50,0% ótimo. 

 

 

3.4.2 Cumprimento e avaliação do plano de ensino no final do semestre letivo 
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O comprometimento com o educador no cumprimento e avaliação do plano de ensino no final do semestre 

letivo foi avaliado de forma positiva. Os resultados foram 50,0% consideraram como excelente e 50,0%. O 

que sinaliza eficácia do docente. 
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3.4.3 Competência na abordagem das unidades programáticas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

A maioria dos alunos demonstra estar satisfeito com o comprometimento do docente na competência na 

abordagem das unidades programáticas, 50,0% excelente e 50% ótimo. O que demonstra eficácia do 

docente.  

 

3.4.4 Clareza na transmissão dos conhecimentos 

 

 

 
 

Observou-se que 75,0% dos alunos avaliaram a clareza na transmissão dos conhecimentos nas disciplinas, 

12,5% ótimo, 12,5% bom. Ainda elevando o comprometimento do docente responsável.   
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3.4.5 Respostas adequadas aos questionamentos dos discente 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Foi avaliado positivamente aos questionamentos dos discentes em relação às disciplinas, com 75,0% 

excelente, 12,5% ótimo, 12,5% Bom. Entende-se que tem realizado o que foi proposto, dentro do grau de 

dificuldade da disciplina proposta e ofertada. 

 

 

3.4.6 Coerência das avaliações de aprendizagens com o ensino ministrado 
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Com relação à coerência as avaliações de aprendizagem com o ensino ministrado, observa-se que 62,5% dos 

discentes avaliaram como excelente 37,5% e como ótimo. O que leva a crer que o docente tem cumprido o 

seu papel pedagógico e institucional. 

 
 
 
 
 

3.4.7  Estabelecimento de uma relação docente-discente, que favoreça o aprendizado 

 

 

 

Referente a relação docente-discente, observa-se que 87,5% dos discentes avaliaram como excelente e 

12,5% como ótimo. O que leva a crer que o docente tem cumprido o seu papel pedagógico e institucional 

junto a melhor qualidade de ensino ofertada pela Faculdade ATAME. 

 

3.4.8   Existência, em sala de aula, de clima favorável ao debate de ideias 
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Com relação a existência, em sala de aula, de clima favorável ao debate de ideias, observa-se que 62,5% dos 

discentes avaliaram como excelente e 37,5% como ótimo. O que leva a crer que o docente tem cumprido o 

seu papel pedagógico e institucional eficazmente. 

 

3.4.9 Discussão dos erros e acertos dos discentes, como forma de encorajamento ao seu desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação a discussão dos erros e acertos dos discentes, como forma de encorajamento ao seu 

desenvolvimento, observa-se que 87,5% dos discentes avaliaram como excelente e 12,5% como ótimo. Um 

dos melhores resultados apresentados nesse levantamento, o que leva a crer que o docente tem exercido de 

forma muito satisfatória o seu papel pedagógico e institucional. 

 

3.4.10 Apresentação de situações-problema e discussão das possíveis soluções 
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Com relação à apresentação de situações-problemas e discussão das possíveis soluções, observa-se que 

62,5% dos discentes avaliaram como excelente e 37,5%, como ótimo. O que leva a crer que o docente tem 

cumprido o seu papel pedagógico e institucional. 

 
 

 

3.4.11 Explicitação da importância da Disciplina em relação com outras áreas do conhecimento 

 

  

 

Com relação a explicitação da importância da disciplina em relação com outras áreas do conhecimento, 

observa-se que 62,5% dos discentes avaliaram como excelente e 37,5% como ótimo. O que leva a crer que o 

docente tem cumprido o seu papel pedagógico e institucional eficazmente. 

 

 

3.4.12 Incentivo para o discente desenvolver sua capacidade de contextualização dos conteúdos ministrados 

e de uso do raciocínio e a criatividade para a solução de problemas 
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Em relação ao Incentivo para o discente desenvolver sua capacidade de contextualização dos 

conteúdos ministrados e de uso do raciocínio e a criatividade para a solução de problemas, observa-

se que 62,5% dos discentes avaliaram como excelente e 37,5% como ótimo. O que leva a crer que o 

docente tem cumprido o seu papel pedagógico e institucional junto a melhor qualidade de ensino 

ofertada pela Faculdade ATAME. 

 

3.4.13 Atuação do docente, frente ao comportamento inadequado dos discentes 

 

 

 

 

 

 

No quesito Atuação do docente, frente ao comportamento inadequado dos discentes, a avaliação foi de um 

somatório de 62,5% de excelente e com 37,5% Ótimo. Atendendo assim com muita eficiência o andamento 

do processo interno organizacional. 
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3.4.14 Compromisso em valorizar o mérito para a aprovação na Disciplina 

 

 

Com relação ao Compromisso em valorizar o mérito para a aprovação na Disciplina, observa-se que 

75,0% dos discentes avaliaram como excelente, 12,5%, como ótimo e 12,5% bom. O que leva a crer 

que o docente tem cumprido o seu papel pedagógico e institucional 

 

 

3.4.15 Respeito, por parte do docente, ao horário de início e término das aulas. 

 

 

 

Foi avaliado positivamente aos questionamentos em relação ao Respeito, por parte do docente, ao 

horário de início e término das aulas, com 50,0% excelente e 50,00% ótimo. Entende-se que tem 

realizado o que foi proposto, dentro do grau de dificuldade da disciplina proposta e ofertada. 

 

3.5 RESULTADO DA AVALIAÇÃO PELO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
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Salienta-se que um total de (06) doze colaboradores, no universo de (06) doze profissionais que atuaram na 

Faculdade ATAME em 2020, responderam ao questionário. Portanto, 100% participaram deste processo 

avaliativo.  

 

Os resultados estão apresentados em forma de gráficos, seguidos da análise dos dados. As sugestões de 

melhorias serão apresentadas no capítulo 4. 

 

3.5.1 Percepção própria do colaborador: mantém respeito e cordialidade no tratamento com seus 
colegas de trabalho? 

 

 
 

No que se refere à ética, respeito e bons costumes individual e coletiva junto a organização, entende-se que 

os funcionários percebem que, 100% dos participantes deste processo se encaixam na pergunta e análise 

feita, 50,00% excelente e 50,00% bom.  Mas entende-se que é um trabalho contínuo, buscando sempre 

melhorias em todos os aspectos, seja pessoal e/ou organizacional. 

 

 

3.5.2  Coopera com os demais funcionários e manifesta-lhes o seu companheirismo?  
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No quesito cooperação e companheirismo, a avaliação foi de um somatório de 50,00% de excelente, com 

50,00%. 

 

 

 

3.5.3 Preocupa-se com eventuais ocorridos no setor? 

 

 

No quesito situações adversas, a avaliação foi de um somatório de 33,33% de excelente, com 16,67% 

Ótimo, 50,00% Bom. 

 

3.5.4  Veicula adequadamente as informações entre os setores e os outros órgãos e setores da 
instituição? 

 

 

No quesito informações institucionais, a avaliação foi de um somatório de 33,33% de excelente, com 

00,00% Ótimo, 66,67% Bom, 0,0% regular e 0,0% insuficiente. 
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3.5.5 Atende com presteza e eficiência o corpo docente? 

 

 

 

 

 

 

 

No quesito atendimento junto ao corpo docente da Faculdade ATAME, a avaliação foi de um somatório de 

33,33% de excelente, com 16,67% Ótimo, 50,00% Bom, 0,0% regular e 0,0% insuficiente. 

 

 

3.5.6 Propõe medidas para melhorar as condições de atendimento no setor? 

 

 

 

No quesito atendimento junto ao setor de trabalho da Faculdade ATAME, a avaliação foi de um somatório 

de 50,0% de excelente, com 00,0% Ótimo, 50,00% Bom, 00,0% regular e 0,0% insuficiente. Atendendo 

assim com muita eficiência o andamento do processo interno organizacional 
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3.5.7 Participa das reuniões convocadas pela chefia do setor? 

 

 

 

No quesito de participação das reuniões convocadas pela chefia do setor da Faculdade ATAME, a avaliação 

foi de um somatório de 33,33% de excelente, com 16,67% Ótimo, 50,0% Bom, 0,0% regular e 0,0% 

insuficiente. 

 

 

3.5.8 Considera suficiente o número de funcionários atuais? 

 

 

 

No quesito numero de funcionários suficiente da Faculdade ATAME, a avaliação foi de um somatório de 

33,33% de excelente, com 16,67% Ótimo, 50,0% Bom, 00,0% regular e 0,0% insuficiente. 
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3.5.9 Você considera o seu serviço bem feito? 

 

 

 

No quesito de autoavaliação do serviço prestado pelo funcionário, a avaliação foi de um somatório de 

50,0% de excelente, com 0,0% Ótimo, 50,0% Bom, 0,0% regular e 0,0% insuficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

REFERÊNCIA: 2020  

 

Página 36 de 72 

 

3.5.10 As condições de serviços oferecidas são satisfatórias? 

 

 

 

Na qualidade de vida no trabalho na Faculdade ATAME, a avaliação foi de um somatório de 16,67% de 

excelente, com 33,33% Ótimo, 50,0% Bom, 0,0% regular e 0,0% insuficiente. 

 

3.5.11 É assíduo e pontual? 

 

 

 

Quanto ao comprometimento com a empresa, a avaliação foi de um somatório de 33,33% de excelente, 

com 16,67% Ótimo, 50,0% Bom, 0,0% regular e 0,0% insuficiente. 
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3.5.12 O tratamento dispensado ao pessoal do setor é cordial? 

 

 

 

Quanto ao clima e ao ambiente organizacional na Faculdade ATAME, a avaliação foi de um somatório de 

16,67% de excelente, com 33,33% Ótimo, 50,0% Bom, 0,0% regular e 0,0% insuficiente. 

 

3.5.13 Respeita as normas e condutas institucionais? 

 

 

Quanto ao respeito as normas e condutas institucionais da Faculdade ATAME, a avaliação foi de um 

somatório de 33,33% de excelente, com 16,67% Ótimo, 0,0% Bom, 50,0% regular e 0,0% insuficiente. 
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3.5.14 Sua postura como profissional é ética? 

 

 

Quanto ao envolvimento ético organizacional na Faculdade ATAME, a avaliação foi de um somatório de 

50,0% de excelente, com 00,0% Ótimo, 50,0% Bom, 0,0% regular e 0,0% insuficiente. 

 

 

3.5.15 Os acadêmicos contribuem com a limpeza das instalações? 

 

 

Quanto ao cuidado e conservação das instalações da Faculdade ATAME por parte dos acadêmicos, a 

avaliação foi de um somatório de 33,33% de excelente, com 16,67% Ótimo, 50,0% Bom, 0,0% regular e 

0,0% insuficiente. 
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3.5.16 Os acadêmicos solicitam em tempo hábil documentos? 

 

 

 

Quanto a solicitação de documentos por parte do corpo discente da Faculdade ATAME, a avaliação foi de 

um somatório de 16,67% de excelente, com 16,67% Ótimo, 66,67% Bom, 00,0% regular e 0,0% insuficiente. 

 

 

3.5.17 O coordenador do curso mostra cordial e respeitoso no relacionamento com os 
funcionários?  

 

 

Quanto às questões administrativas e organizacionais junto ao coordenador do curso, a avaliação foi de um 

somatório de 16,67% de excelente, com 16,67% Ótimo, 66,67% Bom, 0,0% regular e 0,0% insuficiente. 
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3.5.18 Quando necessário, promove reuniões, encontros entre professores, discentes, funcionários 
para discutir problemas e propostas de melhorias no relacionamento interpessoal?  

 

 

Quanto às questões administrativas e organizacionais junto ao coordenador do curso, a avaliação foi de um 

somatório de 16,67% de excelente, com 16,67% Ótimo, 50,0% Bom, 16,67% regular e 0,0% insuficiente. 

 

3.5.19 O coordenador do curso respeita os procedimentos estabelecidos pelos setores?  

 

Quanto às questões administrativas e organizacionais junto ao coordenador do curso, a avaliação foi de um 

somatório de 16,67% de excelente, com 33,33% Ótimo, 50,0% Bom, 0,0% regular e 0,0% insuficiente. 
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3.5.20 O coordenador do curso solicita aquisição de bibliografia necessária para área?  

 

 

Quanto às questões pedagógicas junto à biblioteca da Faculdade ATAME, a avaliação foi de um somatório 

de 16,67% de excelente, com 16,67% Ótimo, 66,67% Bom, 0,0% regular e 0,0% insuficiente. 

 

 

3.5.21 Ele verifica o acervo periodicamente? 

 

 

 

Quanto ao envolvimento ético organizacional na Faculdade ATAME, a avaliação foi de um somatório de 

50,0% de excelente, com 00,0% Ótimo, 50,0% Bom, 0,0% regular e 0,0% insuficiente. 
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3.5.22 O coordenador do curso mantém contato constante para inteirar-se sobre livros, revistas e 
periódicos?  

 

 

Quanto às questões pedagógicas junto à biblioteca da Faculdade ATAME, a avaliação foi de um somatório 

de 50,0% de excelente, com 00,0% Ótimo, 50,0% Bom, 0,0% regular e 0,0% insuficiente. 

 

 

3.5.23 Demonstra consciência com relação ao uso de energia elétrica, água, ar-condicionado e 
outros? 

 

 

 

Quanto às questões administrativas e comprometimento junto ao meio ambiente, a avaliação foi de um 

somatório de 33,33% de excelente, com 16,67% Ótimo, 50,0% Bom, 0,0% regular e 0,0% insuficiente. 

 

Entende-se que essas avaliações demonstram a necessidade de divulgar e executar a ouvidoria, fazendo 

cumprir o projeto pedagógico in loco e dar “feedback” das ações corretivas realizadas após análises pelos 

atores responsáveis. 
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3.5.24 Quanto à tesouraria: os professores mantêm um relacionamento cordial e respeitoso? 

 

 

 

No quesito professores e tesouraria, pôde ser observado que  16,67% avaliaram como excelente,   33,33% 

como ótimo, e 50,00% como Bom, o que leva a crer que o corpo docente atende satisfatóriamente. 
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3.5.25 Tesouraria e Serviços Gerais 

 
 

Apesar dos colaboradores demonstrarem estarem satisfeitos com o setor de  Tesouraria e Serviços Gerais, 

ficou provado através do somatório de 33,33%  Excelente, 16,67% ótimo e 50,0% Bom. 

 

Portanto é notório pela IES, que é preciso melhorarias nos setores, criando estratégias de organização, 

tendo em vista a demanda de trabalho que vem aumentando, observa-se também, que pode ser 

necessário a ampliação do quadro de funcionários para estes setores. 

 

3.5.26 Instalações físicas e recursos: como você avalia a limpeza das salas, corredores e demais 
setores? 

 

 

 

No que se refere aos insumos, manutenção, limpeza e conservação das instalações físicas, são  satisfatórias 

para todos os colaboradores, 50,0% acredita que os serviços de higienização e conservação atendem às 

necessidades, visto 50,0% afirma ser Bom, o que reforça a incansante determinação da Instiuição com 

organização e limpeza.  
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3.5.27 Imagem e Política institucional 

 

 

Ficou evidenciado que 16,67% os colaboradores acham excelente a Imagem e política institucional, 

demonstrado assim no somatório de 16,67%  Otimo e 66,67% Bom. 

Entretanto é notório e enriquecedor  que a IES busque um crescimento continuo e eficaz no processo em  

geral. 

 

3.5.28 Quanto ao SITE (www.atame.edu.br), equipamentos de áudios/recursos e outros?  

 

 
 

No que se refere ao aspecto do site www.atame.edu.br e demais assuntos percebe-se que 16,67% dos 

funcionários que participou do programa de avaliação institucional  estão satisfeitos, 33,33% ótimos e 

50,0% Bom  avaliando assim a efetividade, o que nos leva a observar que para os colaboradores atende 

bem ao que foi proposto. 
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3.5.29 Comissão Própria de Avaliação 

 

 

 

Pôde ser observado que 50,0% dos funcionários tem conhecimento sobre a CPA e 50,%, informa conhecer 

em parte quase totalmente. visto que 100% participaram da avaliação e, entendendo ser um instrumento 

de gestão da IES, atribuiu conceito excelente. A IES deixa como sugestão aos colaboradores envolvidos 

direto e indiremente, uma participação mais efetiva dentro dos processos operacionais acadêmicos. 

 

3.6 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PELO CORPO DOCENTE 

 

Salienta-se que um total de (06) seis docentes, no universo de 16 acadêmicos que lecionam de 1 (uma) 

opção de matéria de ensino superior oferecida pela Faculdade ATAME em 2020.1.2, responderam ao 

questionário. Portanto, 100% participaram deste processo avaliativo.  

 

Os resultados estão apresentados em forma de gráficos, seguidos da análise dos dados. As sugestões de 

melhorias serão apresentadas no capítulo 4 organizadas por dimensão. 

 
 

3.6.1. Avalie sua atuação como docente: Apresentação e cumprimento do plano de ensino 
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No quesito Eficácia/condução e apresentação do plano de ensino junto aos discentes, pode ser observado 

50,0% excelente e 50,0% ótimo, o que leva a crer que estamos no caminho certo mais há o que melhorar 

quanto a comunicação dentro da sala de aula. 

 

3.6.2. Avalie sua atuação como docente: Segurança e clareza na transmissão do conhecimento 
 

 

 

 

 
 

 

Nota-se que 50,0% dos docentes informam que repassam da melhor maneira todo o seu conhecimento 

relacionado a displina lecionada, e 50,0% informam ser ótimo, o que significa favorecimento ao 

aprendizado. 

 

3.6.3. Avalie sua atuação como docente: Planejamento e preparo das aulas 
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Nota-se que 33,3% dos docentes informam que preparam sua aula da melhor maneira para que todo o seu 

conhecimento relacionado a displina seja lecionado e transmitido da melhor forma e 66,67% informam ser 

Bom, o que significa estarem comprometidos com a Faculdade, consigo mesmo, e ao mesmo tempo 

favorecendo o aprendizado. 
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3.6.4. Avalie a sua atuação como docente: Desenvolvimento das avaliações junto ao processo de 
aprendizagem 

 

 

 
 

Nota-se que 33,33% dos docentes informam que fomentam suas avaliações da melhor maneira para que 

todo o seu conhecimento repassado em sala de aula e alinhado ao plano de ensino esteja coerente junto as 

avaliações aplicadas dentro e fora de sala, 16,67% informam ser ótimo e 50% avaliaram como Bom, o que 

significa estarem comprometidos com a Faculdade, consigo mesmo, e ao mesmo tempo favorecendo o 

aprendizado individual e coletivo no âmbito acadêmico. 

 

3.6.5. Avalie a sua atuação como docente: Formas diversificadas e eficazes para avaliação de 
aprendizagem 
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No que se refere à eficácia no processo de aprendizagem o corpo docente classifica como 50,0% excelente 

e 50,0% como bom. Mais entende-se que é um trabalho continuo e este papel da Faculdade ATAME junto a 

coordenção e ao corpo docente, buscando sempre melhorias em todos os aspectos pedagógicos. 
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3.6.6. Avalie a sua atuação como docente: Relação docente-discente 

 

 

 

 

 

A maioria dos educadores demonstra esta satisfeito com o ambiente das salas de aulas junto a postura, 

educação e ética relacionado ao convívio e respeito docente-discente, explicitado como 33,33% excelente, 

16,67% ótimo e 50% como bom, respectivamente o que significa quase uma efetividade.  

 

3.6.7. Avalie a sua atuação como docente: Favorecimento de ideias, debates, erros e acertos em 
sala de aula. 

 

 

 

 

 

 
 

Nota-se que a avaliação dos docentes para os discentes ficou avaliada como 33,33% excelente, 16,67% 

como ótimo e 50,0% como bom, podendo ser melhorado e trabalhado os tipos de ideias e debates como 

incentivo junto aos alunos. 
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3.6.8. Avalie a sua atuação como docente: Apresentação de situações reais como forma de 
introdução e fixação dos conteúdos 

 

 

 
No que se refere à eficácia no processo de aprendizagem, práticas e vivência profissional por parte do 

corpo docente, classifica como 50,0%  excelente e 50,0% como bom. Mais entende-se que é um trabalho 

diário de pesquisa e envolvimento pessoal e coletivo junto a coordenção do curso, buscando sempre 

melhorias em todos os aspectos pedagógicos. 

 

3.6.9. Avalie a sua atuação como docente: Sensibilização as diferenças individuais junto ao corpo 
discente 

 

 

 
No que se refere a sensibilização, cuidado e carência nas diferentes situações de apredizado e crescimento 

junto ao corpo discente, os professores allém de diversas outras atividades se atentam para diagnosticar 

situações como essa citada com o intuito de alinhar todo o conhecimento em sala de aula, classificando 

como 16,67% excelente, 33,33% como ótimo e 50% como bom. Mais entende-se que é um trabalho diário 

de observação e envolvimento pessoal, contando sempre com o suporte da coordenção do curso, 

buscando sempre melhorias em todos os aspectos pedagógicos, individuais e coletivo. 
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3.6.10. Avalie a sua atuação como docente: Procedimento frente ao comportamento inadequado 
dos discentes 

 

 

 

 
No que se refere ao posicionamento e as vezes correção e orientação junto aos discentes, classifica como 

33,33% excelente e 16,67% como ótimo  50% como bom. Mais entende-se que é um trabalho delicado e 

que precisa ser orientado e sensibilazado pela coordenação de curso. 

 

3.6.11. Avalie a sua atuação como docente: Compromisso em valorizar o mérito e o respeito ao 
horário e término de aula 

 

 

 

 

 
No que se refere aos processos pedagógicos e administrativos por parte do corpo docente no processo de 

aprendizagem e diretrizes, classifica como 16,67% excelente, 33,33% como ótimo e 50% como bom. 
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3.7. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO E DA INSITUIÇÃO 

 

3.7.1. Quanto ao grau de conhecimento do PDI ( Plano de Desenvolvimento Institucional) 

 

 

Quanto ao conhecimento e mudanças junto ao PDI, nota-se 33,33% excelente, 16,67%  ótimo e 50% como 

bom, o que leva a crer que estamos no caminho certo mas ainda há o que melhorar na comunicação e 

repasse de informações junto aos docentes. 

 

3.7.2. Prática de gestão compartilhada na tomada de decisões pela sua Coordenadoria de Curso 

 

 

 

 

Nota-se que pontua com 50,0% excelente as ideias e decisões tomadas junto a coordenação de curso e 

50,0% bom, o que significa que é preciso melhorar e ouvir todo o corpo docente para chegar a melhor 

decisão sobre os interesses pedagógicos e administrativos do curso.  

  



  

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

REFERÊNCIA: 2020  

 

Página 55 de 72 

 

3.7.3. Quanto a sensibilização sobre a autoavaliação e o planejamento sobre as atividades da IES 

 

 
 

Nota-se que pontua com 33,33% excelente ás informações e o trabalho de comunicação sobre o assunto 

apontado 16,67% otimo e 50,0% bom, o que significa que é preciso trabalhar a antecipação das informações, 

juntamente com a equipe de comunicação da IES.  

 

3.7.4. Sistemática de condução da fase de sensibilização sobre autoavaliação institucional 

 

 

 

 

Nota-se que pontua com 16,67% excelente ás informações e o trabalho de comunicação sobre o assunto 

apontado, 16,67% ótimo e 66,67% como bom, o que significa que é preciso trabalhar a antecipação das 

informações, juntamente com a equipe de comunicação da IES.  
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3.7.5. Desenvolvimento de ações de interação social 

 

 

Nota-se que pontua com 16,67% excelente  trabalho desenvolvido pela IES junto as frentes saúde e lazer, 

cultura, cidadania, educação e etc,  16,67% ótimo e 66,67 como bom, o que significa que é preciso trabalhar 

ainda mais, buscando parceirias com um envolvimento maior entre a IES e a sociedade. 

 

3.7.6. Política de inclusão social e implementações voltadas para promoção da cidadania 

 

 

 

Nota-se que pontua com 16,67% excelente  trabalho desenvolvido pela IES junto a inclusão social dentro e 

fora da IES, buscando também promover continuamente a cidadania como aspecto principal a educação, 

16,67% ótimo, e 50,0% como bom, o que significa que é preciso trabalhar incansavelemte, buscando a 

paridade e o acesso a todos da sociedade, sem distinção. 
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3.7.7. Conhecimento do Plano de Carreira Docente 

 

 

Nota-se que pontua esse trabalho com 16,67% excelente, 16,67% ótimo e 50% como bom, o que significa 

que é preciso uma divulgação maior por parte da IES. 

 

3.7.8. Ambiente proprício para o corpo docente 

 

 

Nota-se que os docentes pontuam o ambiente de trabalho individual e coletivo  com 16,67% excelente, 

33,33%  ótimo e 50,0% como bom,  o que significa que é preciso buscar a inovação e o melhor ambiente 

organizacional 

 

3.7.9. Atuação da Diretoria Geral da Faculdade ATAME 
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A avaliação por parte dos docentes junto a atuação da direção geral da IES ficou desenhada com 16,67,% 

excelente, 16,67% ótimo e 66,67% bom,  o que significa que é preciso encurtar a relação e os setores o e o 

melhor ambiente organizacional. 

 

3.7.10. Atuação da Diretoria Acadêmica da Faculdade ATAME 

 

 

 

A avaliação por parte dos docentes junto a atuação da direção geral da IES ficou desenhada com 16,67% 

excelente, 16,67% ótimo e 66,67% Bom, o que significa que foi alcançada a efetividade de todos os docentes.  
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3.7.11. Atuação da Coordenação do Curso da Faculdade ATAME 

 

 

 

 

A avaliação por parte dos docentes junto a atuação da direção geral da IES ficou desenhada com 16,67% 

excelente, 16,67% ótimo e bom com 66,67%,  o que aponta que a coordenação do curso está no caminho 

certo buscando a melhoria de todos os processos pedagógicos e administrativos. 

 

3.7.12. Atuação da Diretoria Geral na gestão da Instituição 

 

 

 

 

Nota-se que pontua com 50,0% excelente as ideias e decisões tomadas junto a coordenação de curso e 

50,0% bom, o que significa que é preciso melhorar e ouvir todo o corpo docente para chegar a melhor 

decisão sobre os interesses pedagógicos e administrativos do curso.  
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3.7.13. Atuação do Setor de Informática e os recursos tecnológicos 

 

 

 

 

A avaliação por parte dos docentes junto aos atendendimentos e recursos tecnológicos da IES ficou 

desenhada com 50,0% excelente e 50,0% bom,  o que aponta que existe a necessidade de mudanças e 

melhorias. Essa tópico é de extrema importância, todavia, vivemos em uma revolução tecnológica continua.   

 

3.7.14. Atuação do Responsável pela Biblioteca da IES 

 

 

 

A avaliação por parte dos docentes junto a atuação da bibliotecaria ficou desenhada com 33,33% excelente, 

16,67% ótimo e 50% como bom, o que aponta que a IES está seguindo toda regulação autorizada pelo 

Ministério da Educação. Com o crescimento dos cursos, a tendência é melhorar em todos os aspectos. 
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3.7.15. Atuação dos funionários de apoio de serviços gerais da Faculdade Atame 

 

 
 

A avaliação por parte dos docentes junto aos atores dos serviços gerais da IES ficou desenhada com 16,67% 

excelente, 33,33% ótimo e 50% como bom, o que aponta que a os funionários avaliados  estão 

desempenhando de forma eficiente e sempre buscando a melhoria de todos os serviços prestados. 

 

3.7.16. Disponibilidade e atendimento dos funcionários da Secretaria Acadêmica 

 

 

 

 

A avaliação por parte dos docentes junto ao atendimento da secretaria acadêmica da IES ficou desenhada 

com 33,33% excelente, 16,67% ótimo e 50% como bom,  o que aponta a necessidade de melhorar o 

atendimento, a comunicação e os serviços prestados junto ao corpo docente. Fato esse já sanado com a 

contratação de um funcionário que ficou responsável somente para atender os professores da graduação. 

 

3.7.17. Qualidade do acervo bibliográfico 
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A avaliação por parte dos docentes junto ao acervo bibliográfico ficou desenhada com 33,33% excelente, 

16,67% ótimo e 50% como bom,  o que aponta que a IES está seguindo toda regulação autorizada pelo 

Ministério da Educação. Com o crescimento dos cursos, a tendência é melhorar em todos os aspectos. 

 

3.7.18. Infraestrutura dos Laboratórios de Informática 

 

 

 

 

 

A avaliação por parte dos docentes junto a atuação da direção geral da IES ficou desenhada com 50,0% 

excelente e 50,0% Bom, o que significa que foi alcançada a efetividade de todos os docentes.  
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3.7.19. Infraestrutura das salas de aulas 

 

 

 

 

A avaliação por parte dos docentes junto a infraestrutura das salas da IES, ficou desenhada com 16,67% 

excelente, 16,67% ótimo e 66,67% como bom,  o que aponta que a IES oferece uma estrutura adequada e 

salubre para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

 

3.7.20. Qualidade dos serviços de apoio disponibilizados no site da insituição 

 

 

 

 

 

A avaliação por parte dos docentes junto aos serviços prestados no site da IES, ficou desenhada com 16,67% 

excelente, 33,33% ótimo e 50% como bom,  o que aponta que a IES no caminho certo buscando a melhor 

ferramenta, mas que também está preocupada com as informações repassadas pelo corpo docente. Em cima 
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disso, a IES já buscou acrescentar mais uma ferramenta de comunicação que é o AVA – Ambiente Virtual do 

Aluno.  Com o crescimento dos cursos, a tendência é melhorar em todos os aspectos. 

 

3.7.21. Suficiências dos equipamentos  disponibilizados no laboratório para o número de discentes 

 

  

 

 

 

 

 

A avaliação por parte dos docentes junto aos equipamentos e recursos tecnológicos da IES ficou desenhada 

com 33,33% excelente, 16,67% ótimo e 50% como bom,  o que aponta que existe a necessidade de 

mudanças e melhorias.  

 

 

3.7.22. Qualidade de iluminação, ventilação e sanitárias 
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A avaliação por parte dos docentes junto aos equipamentos e recursos tecnológicos da IES ficou desenhada 

com 33,33% excelente e 66,67% bom,  o que aponta a qualidade e a preocupação por parte da mantenedora 

junto aos citados. 

 

3.7.23. Condições de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais (banheiros especiais) 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação por parte dos docentes junto a acessibilidade aos portadores de necessidades especias ficou 

desenhada com 50,0% excelente e 50,0% bom,  o que aponta que existe a necessidade de mudanças e 

melhoriasno setor.  
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3.7.24. Espaço físico e ambientação adquada aos docentes para o horário de intervalo das aul 

 

 

 

A avaliação por parte dos docentes junto aos equipamentos e recursos tecnológicos da IES ficou desenhada 

com 16,67% excelente, 33,33% ótimo e 50% como bom,  o que aponta que a nova estrutura física entregue 

aos docentes, atendeu quase que total a satisfação por parte dos docentes. 

 

3.8. Avaliação dos Dirigentes 

3.8.1. Matém o Projeto Pedagógico do Curso atualizado com o Projeto Pedagógico Insitucional e o 
Projeto de Desenvolvimento Institucional 

 

 

 

 

A avaliação por parte dos dirigentes junto as informações documental institucional ficou desenhada com 

50,0% excelente e 50,0% como Bom,  o que aponta todo o comprometimento e envolvimento junto aos 

principais documentos da IES. 
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3.8.2. Divulga o Projeto Pedagógico do Curso junto ao docentes e discentes 

 

 

 

 

A avaliação sobre a divulgação do documento citado ficou desenhada com 50,0% excelente e 50,0% bom, o 

que demostra a excelente execução e divulgação do PPC. 

3.8.3. Supervisiona o cumprimento da integralização curricular e dos conteúdos  

 

 

 

 

A avaliação por parte dos dirigentes junto a supervisão realizada do curriculo do curso ficou desenhada com 

33,33% excelente,  16,67% como Ótimo e 50% como bom,  o que aponta todo a competência e envolvimento 

do trabalho que está sendo desempenhado. 

3.8.4. Está permanentemente atento quanto a toda articulação da prática, das disciplinas, 
Extensão e Pesquisa 
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A articulação entre os documentos e práticas ficou desenhada com 16,67% excelente, 16,67% ótimo e 

66,67% como Bom, o que demostra a excelente execução permanente dos documentos avaliados. 

3.8.5. Incentiva os docentes a discutirem sobre os aspectos sociais, políticos e culturais da 
realidade brasileira 

 

 

 

 

A avaliação sobre o incentivo acontece de forma eficaz e bem alinhado ao PPC, onde ficou desenhada com 

16,67% excelente,  16,67% ótimo, 50,0% como Bom e 16,67% regular, demonstrando assim uma boa 

execução e divulgação do PPC. 

 

3.8.6. Análise séria sobre os planos de ensino, integralização curricular, atividades extraclasse, 
formação de equipe docente com critério pedagógico junto ao Projeto de Desenvolvimento 
Institucional 
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A avaliação sobre a divulgação, análise e supervisão quanto aos itens citados, estão atendendo de forma 

eficaz com o intuito de alcançar a efetividade do PDI, fazendo com que novos conceitos sejam alcançados no 

decorrer de curso de formação, ficando desenhando esses papéis com 16,67% excelente, 16,67% ótimo e 

66,67% como bom, o que demostra o excelente trabalho. 

 

 

3.8.7. Envolve-se com as atividades de desenvolvimento comunitários 

 

 

 
 

A avaliação ficou desenhada com 16,67% excelente, 16,67% ótimo e 66,67% como bom, o que demonstra o 

excelente trabalho e comprometimento em busca de novas práticas fora do ambiente acadêmico. 

3.8.8. Dinamização do curso, seminários, semana acadêmica, monitoria, workshops, congressos, 
seminários e curso de extensão 
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A avaliação sobre as atividades desempenhadas acima, atendem quase por completo todo o envolvimento 

por partes dos atores responsáveis pela execução e inovação curricular e acadêmica, ficando elencada com 

33,33% excelente, 16,67% ótimo e 50% como bom,  o que demonstra a excelente execução das atividades 

propostas. 

3.8.9. Investiga se nas avaliações das disciplinas específicas do curso, existe a aplicação dos 
conteúdos das disciplinas de formação geral 

 

 

A avaliação sobre as atividades desempenhadas acima, atendem com eficácia todo o envolvimento por parte 

da supervisão sobre os atores responsáveis pela execução e inovação curricular e acadêmica, ficando 

elencada com 16,67% excelente, 16,67% ótimo, 50% bom e 16,67 regular,  o que demonstra uma boa 

execução das atividades propostas. 

 

3.8.10. Engajamento dos docentes e discentes em cursos de extensão, zelando pela qualidade de 
ensino e sugerindo sempre que possível alterações curriculares 
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A avaliação sobre as atividades desempenhadas acima, atendem com eficácia, colocando a prova o 

comprometimento da IES em todas as fases e etapas, buscando sempre a melhor capacitação no universo de 

ensino, sendo entre docentes e discentes, ficando elencada com 50,0% excelente e 50,0% bom,  o que 

demostra a excelente execução das atividades realizadas. 

3.8.11. Exerce poder disciplinar sobre o curso, sabe decidir sobre procedimentos acadêmicos 
administrativos, conforme legislação em vigos 

 

 

 

 

A avaliação sobre as atividades pedagógicas e administrativas  desempenhadas acima, atendem com 

eficiência em todas as fases e etapas, buscando sempre a melhor capacitação e orientação perante a 

legislação de ensino vigente, ficando elencada com 33,33% excelente, 16,67% ótimo e 50% como bom,  o 

que demonstra o ótimo trabalho desenvolvido nas atividades citadas. 
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3.8.12. Integra, convoca e preside, atualiza as pastas dos docentes e controle sobre a frequência dos 
docentes 

 

 

A avaliação sobre as atividades pedagógicas e administrativas  desempenhadas acima, atendem com 

eficiência em todas as fases e etapas, buscando sempre o melhor controle e clima organizacional, ficando 

elencada com 50,0% excelente e 50,0% bom,  o que demonstra o ótimo trabalho desenvolvido nas atividades 

citadas.   

 

3.8.13. É ágil na emissão de pareceres, cumpre e faz cumprir as normas do Regimento Geral, Delega  
competência ao corpo docente, representante de turma, colegiado, grades horárias, 
promove o curso interna e externamente 
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A avaliação sobre as atividades pedagógicas e administrativas  desempenhadas acima, atendem com 

eficiência em todas as fases e etapas, buscando sempre o melhor controle e clima organizacional, além da 

comunicação junto aos agentes responsáveis por cada processo acadêmico, ficando elencada com 16,67% 

excelente, 33,33%  e 50% como bom,  o que demonstra o ótimo trabalho desenvolvido nas atividades 

citadas.   

 

3.8.14. Acompanha o uso e a utilização dos equipamentos,  acompanha as indicações de livros, 
assinaturas periódicos para o desenvolvimento do curso  

 

 

 

A avaliação sobre as atividades de controle, indicações bibliográficas e atualizações  desempenhadas acima, 

atendem com eficiência em todas as fases e etapas, buscando sempre o melhor controle dos processos, além 

da comunicação junto aos agentes responsáveis por cada processo acadêmico, ficando elencada com 16,67% 

excelente, 16,67% ótimo e 50% como bom,  o que demonstra o ótimo trabalho desenvolvido nas atividades 

citadas.   

 

3.8.15. Mantém atualizado no mercado de trabalho para agregar valor ao curso, apresenta 
entusiasmo pelo trabalho que desenvolve 
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A avaliação sobre as atividades  desempenhadas acima, atendem com satisfação em todas as fases e etapas, 

buscando sempre o melhor processo organizacional,  ficando elencada com 16,67% excelente, 33,33% ótimo 

e 50% como bom,  o que demonstra o ótimo trabalho desenvolvido nas atividades citadas.   

 

3.8.16. Mantém cordialidade ética com os docentes e discentes; utiliza o diálogo como ferramenta 
para solução de conflitos; sabe separar o profissional do pessoal nas conduções dos 
processos acadêmicos 

 

 

 

 

 

 

 

 
A avaliação sobre as atividades profissional e pessoal  desempenhadas acima, atendem com eficiência em 

todas as fases e etapas, buscando a melhoria contínua junto aos agentes responsáveis, ficando elencada com 

16,67% excelente, 33,33% ótimo e 50,0% bom,  o que demonstra o ótimo trabalho desenvolvido nas 

atividades citadas.   
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4. SUGESTÕES PARA MELHORIAS E AS 10 DIMENSÕES  

 

A Faculdade ATAME, na sequência das atividades da CPA, realizou algumas ações no ano de 2020.1.2, 

relatadas a seguir:  

 

AÇÕES PROGRAMADAS  
NA PROPOSTA 

AÇÕES REALIZADAS OBSERVAÇÕES: 

Apresentação do relatório da CPA 
2020.1.2  

Aprovado em reunião da CPA em 
2019.1.2 

Ata da reunião da CPA em 
06/02/2020. 

Sensibilização e melhorias 
administrativas 

Informativos produzidos pela 
Faculdade para apresentação junto a 
comunidade. 

Ata da reunião da CPA em 
27/08/2020. 

Reunião para apresentação dos 
resultados para a CPA 

Apresentado e Discutido junto à CPA, 
os pontos a serem trabalhados no 
decorrer do ano. 

Ata de reunião da CPA para aprovação 
do relatório final, considerando as 10 
dimensões do Instrumento de 
Avaliação de Cursos de Graduação. 

Reunião 27/02/2021 

Definição das datas para trabalhar os 
pontos fracos assistidos no relatório 
2020.1.2  
Participação da mantenedora para 
aplicar as solicitações do relatório 
2020.1.2 

Ata da reunião da CPA em 
27/02/2021. 

 

O desenvolvimento do processo de auto avaliação observou a coerência entre as ações planejadas e as 

metodologias adotadas, a articulação entre os participantes e a observância aos prazos, buscando o 

aperfeiçoamento contínuo e a qualidade institucional com base nas premissas estabelecidas abaixo:  

 

 Aperfeiçoamento de aplicação do instrumento para coleta de dados; 

 Manutenção da metodologia de análise e interpretação dos dados; 

 Manutenção das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho; 

 Manutenção de formato de relatório de auto avaliação;  

 Elaboração de relatórios; e 

 Organização e discussão dos resultados com os setores envolvidos. 

 

Depois de realizadas as etapas acima, foram distribuídos os resultados da avaliação divididos para os 

setores envolvidos na pesquisa, que expressou o resultado da interpretação dos dados advindos.  
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A Faculdade ATAME procede à divulgação direcionada aos respectivos setores/responsáveis, como 

continuidade do processo de avaliação interna, oportunizando a discussão dos resultados alcançados. 

Para tanto, foram utilizadas reuniões com os envolvidos, para que as partes pudessem proceder às ações 

de melhoria. 

 

AÇÕES PROGRAMADAS NA 
PROPOSTA PARA 2019 

AÇÕES A SEREM REALIZADAS OBSERVAÇÕES: 

Apresentação do relatório da CPA. 
Aprovado em reunião da CPA em 
2019. 

Ocorreu Fevereiro / 2020.1.2 

Sensibilização 
Informativos produzidos pela 
Faculdade para apresentação para a 
comunidade. 

Ocorreu Março / 2020.1.2 

Reunião para apresentação dos 
resultados para a CPA 

Apresentado e Discutido junto à CPA, 
os pontos a serem trabalhados no 
decorrer do ano. 

Ocorreu Fevereiro / 2020.1.2 

Elaboração de Plano de ação para a 
efetivação das propostas 

Fazer chegar ao conhecimento dos 
docentes todo o PDI e suas aplicações 
junto aos atores responsáveis 

Ocorreu Agosto / 2020.1.2 

Reunião para mudanças no 
instrumento de medida da pesquisa 

Reunião para mudanças no processo 
de avaliação com questionários on-line 
e mudança no instrumento de medida 
para Atualização do Regulamento da 
CPA. 

Ocorreu Agosto / 2020.1.2 

 

4.1. DIMENSÃO 1: A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 
 

O instrumento de avaliação institucional “PAI” de 2020.1.2, buscou 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 na área tecnológica, compromissada 

com a produção e a disseminação de conhecimentos e experiências, ministrando o ensino para a formação 

de profissionais qualificados. 

 

Pontos trabalhados: 

 

Fragilidade: O PDI da Faculdade ainda é pouco conhecido dos docentes e alunos. 

Potencialidade: Atualmente a Instituição está finalizando a elaboração das diretrizes institucionais gerais de 

forma integrada com toda comunidade acadêmica. 

Ações: O PDI é divulgado aos alunos nas aulas inaugurais e estão postados na área do aluno. Além disso, 

estão impressos na sala dos professores, o que auxiliou na divulgação dos mesmos para o seguimento 

tutores. 
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4.2. DIMENSÃO 2: A política para o ensino, pesquisa, pós-graduação, extensão  

 
A Faculdade ATAME atuou em atividades de extensão. O resultado da pesquisa aplicada pela CPA 

confirmou que existe o conhecimento dos alunos em relação à oferta de cursos de extensão e pós-

graduação.  

 

Outro ponto considerado na pesquisa da CPA e reconhecido pelos alunos foram o incentivo aos trabalhos 

interdisciplinares, monitoria, estágio não obrigatório, Núcleo de Atendimento Pedagógico – NAE, 

participação em eventos culturais, congressos, palestras no ramo administrativo, todos avaliados de forma 

positiva. 

 

Pontos trabalhados: 

 

Fragilidade: Articulação para aumentar a quantidade de visitas técnicas.  

Potencialidade: Os docentes da Faculdade ATAME têm grande conhecimento, experiência e vivência nos 

assuntos citados nesse tópico. 

Ações: Planejar e fazer acontecer as atividades interdisciplinares, além de aumentar a articulação junto aos 

docentes e discentes.  

 

4.3. DIMENSÃO 3: A responsabilidade social da Instituição 

 
A Faculdade ATAME adota políticas de auxílio 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 (NAE). Em relação ao meio ambiente, campanhas de sustentabilidade ambiental 

junto aos alunos e a comunidade.  

 

A Faculdade possui um trabalho de atendimento a pessoas carentes que é bastante utilizado pela 

população local e região. 

 

Pontos trabalhados: 

 

Fragilidade: Maior participação dos discentes da graduação nas ações de responsabilidade social. 

Potencialidade: Os discentes de graduação têm grande potencial em trabalhos voluntários em defesa do 

meio ambiente mantém um trabalho de ação social junto ao corpo acadêmico. 

Ações: Promove programas de trabalhos voluntários, para serem oferecido aos alunos e registrando como 

atividades complementares. 
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4.4. DIMENSÃO 4: A comunicação com a sociedade;  
 

Outros eventos interessantes são as Semanas Acadêmicas de Educação (Fotos na página e quadros da 

Instituição), que foi aberta ao público e realizada no Auditório da IES – Brasília. Foi muito positiva para os 

alunos do curso de Tecnológico em Recursos Humanos e contou com a sociedade e com participantes de 

diversas idades incluindo a 3ª idade. Participação de alunos e professores do Curso de Recursos Humanos e 

alunos da Pós-graduação de diferentes especializações. A inovação abriu espaço para talentos descobertos 

entre os alunos do curso ofertado, promovendo assim aspectos culturais. 

 

Os palestrantes falaram sobre as mais recentes técnicas de persuasão, cuidado técnico jurídico com ênfase 

em diminuir os processos trabalhistas e melhoria no clima organizacional, explicando seus fundamentos e 

como continuar e perseverar sonhando pode fazer toda diferença. 

 

Foi ressaltada a importância de ter profissionais habilitados na utilização de técnicas em recursos humanos, 

pois é uma ferramenta que pode trazer muitos benefícios à população e a sociedade pública e privada no 

ramo da gestão. Também na semana acadêmica, os alunos puderam participar de inúmeras palestras 

voltadas para realidade do curso.  

 

No instrumento de avaliação da CPA, este tema foi tratado e a resposta foi considerada positiva pelos 

alunos que consideraram fatores relevantes a imagem da instituição perante a sociedade, os meios de 

comunicação internos e as atividades promovidas pela instituição para atender à sociedade e o público 

proposto.  

 

A Faculdade ATAME tem buscado parcerias em diversas áreas do conhecimento, vinculados à linha de 

trabalho da instituição, como Associação Comercial, Industrial e Pública. 

 

 

Pontos trabalhados: 

 

Fragilidades: Melhorar ainda mais a comunicação com a Sociedade em geral. 

Potencialidades: Comprometimento da IES em estar sempre presente nos compromissos institucionais 

perante os órgãos e todos os atores previstos no PDI e PPC. 

Ações: Melhorar os processos de divulgação da IES com a sociedade, sediar eventos para a comunidade. 
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4.5. DIMENSÃO 5: As políticas de pessoal 

 

A Faculdade ATAME, ainda que possua um quadro docente relativamente pequeno, sempre observa todos 

os quesitos relativos à formação do corpo de professores, nas questões de titulação, experiência docente e 

vivência profissional. 

 

A Faculdade ATAME possui mecanismos de desenvolvimento dos funcionários e consta no seu PDI a 

possibilidade de oferecer 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.  

 

Pontos trabalhados: 

 

Fragilidade: Desenvolver eficientes instrumentos de avaliação do corpo técnico- administrativo. Não 

conhecem o plano de cargos e salários. 

Potencialidade: Pessoal técnico-administrativo estimulado para as atividades da IES. 

Ações: Ampliação do processo de aprimoramento profissional dos colaboradores. Treinamentos 

Institucionais focando na descrição do plano de cargos e salários, papel da ouvidoria e uma síntese das 

atividades da IES. 

 

4.6. DIMENSÃO 6: Organização e gestão da instituição 

 
Nesta dimensão se observa 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. 

 

A participação da comunidade acadêmica nos processos decisórios ainda é tímida, a não ser na participação 

dos discentes que fazem parte de alguns órgãos colegiados da instituição. Esta observação indica uma 

fragilidade e uma necessidade da Faculdade ATAME em incentivar a comunidade acadêmica a estar mais 

presente em organismos colegiados, como forma de contribuição para o bom desenvolvimento das 

atividades acadêmicas.  

 

Pontos trabalhados: 
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Fragilidade: Pouca participação discente em órgãos colegiados, ficando tímido sobre o que e como 

participar, além de propor a criação de um grêmio estudantil. 

Potencialidade: Com o crescimento da instituição, mais alunos poderão se organizar e formar órgãos para 

participação nos processos decisórios da Faculdade ATAME. 

Ações: Incentivar a comunidade acadêmica a participar de forma mais afetiva dos órgãos colegiados. 

 

4.7 DIMENSÃO 7: Infraestrutura física 
 

Os setores de atendimento foram considerados na pesquisa e o resultado foi muito favorável, confirmando 

a intenção da IES em atender bem seu alunado. Em relação ao laboratório de Informática, tivemos um 

resultado muito bom, mas ainda sim sugere ações de melhoria. 

 

Pontos trabalhados: 

 

Fragilidade: No quesito Comprometimento do educador na apresentação e discussão do plano de ensino 

no inicio do semestre teve pontuação de 50% , vale ressaltar a importância do discente saber sobre o plano 

de ensino. Quanto às questões administrativas e organizacionais junto ao coordenador do curso também 

pode ser melhorado com uma melhor comunicação entre coordenador, administrativo, decente e discente. 

Potencialidade: Empenho da IES em proporcionar a melhor estrutura possível para a comunidade 

acadêmica, a gestão da comunicação precisa ser potencializada, pois os processos já existem, mas não são 

todos os atores do processo que ficam a par das informações. 

Ações: Melhora no sistema OTIMIZE / SEI, parceria com mais uma plataforma EAD / AVA, tanto para a 

interface do aluno como para o educador, divulgação interna dos manuais do aluno e professor, aquisição 

de novos aparelhos de ar condicionados, inauguração do estúdio de gravações aula EAD, divulgação da 

ouvidoria e seu papel. 

 

4.8 DIMENSÃO 8: Planejamento e avaliação 

 
A CPA da Faculdade ATAME tem por finalidade o planejamento, o desenvolvimento, a coordenação e a 

supervisão da Política de Avaliação Institucional, definida nas legislações pertinentes.  

 

Os resultados da pesquisa e as reuniões de avaliação e de andamento do curso são instrumentos que 

buscam garantir a eficácia da Auto avaliação, pois direcionam as decisões e as ações de melhoria 

implantadas pela Faculdade ATAME. A CPA foi avaliada em 2014 por comissão do MEC e recebeu nota 

favorável à aprovação. 
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Pontos trabalhados: 

 

Fragilidades: Demora na tomada de decisão, após o resultado da pesquisa da CPA e maior participação do 

corpo técnico-administrativo. Demora no processo de aplicação dos questionários e compilação dos 

mesmos. 

Potencialidades: Organização e qualidade do questionário da CPA. 

Ações: Antecipar a aplicação da pesquisa da CPA e promover a apresentação dos resultados ao COSUP em 

espaço de tempo menor, para decisões mais rápidas. Formulário físico e/ou online para os questionários, 

para deixar o processo de tabulação dos dados mais eficiente. 

 

4.9 DIMENSÃO 9: Políticas De Atendimento a Estudantes e Egressos 
 

Os alunos que se formarão em 2020 a faculdade irá procurar manter um relacionamento adequado com o 

egresso, através da Pós-Graduação, cursos de extensão e dos eventos de capacitação que estão sendo 

desenvolvidos institucionalmente.  

Pontos trabalhados: 

 

Fragilidades: Poucos alunos formandos. 

Potencialidades: Organização desenvolvimento de uma política de egressos. 

Ações futuras: Comunicação permanente com os futuros egressos no sentido de um relacionamento 

permanente com os mesmos. 

 

4.10 DIMENSÃO 10: Sustentabilidade Financeira  
 
 
Com relação às questões financeiras, para a continuidade dos compromissos da IES, ocorreram vários 

investimentos que comprovam este compromisso de crescimento e desenvolvimento.  

Pontos trabalhados: 

 

Fragilidades: Alto índice de Inadimplência associado a número baixo de matrículas gerando investimentos 

maiores da mantenedora. 

Potencialidades: Propostas de novos cursos para elevar a participação da IES no cenário da Educação 

Superior que serão adotadas em 2021. 

Ações: A mantenedora manteve os investimentos necessários a um excelente trabalho de formação dos 

discentes. A mantenedora pretende desenvolver novos projetos de curso visando um fortalecimento da 

Instituição, de acordo com o plano de expansão previsto no PDI, para oferecer novos cursos superiores. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao final do processo de autoavaliação, faz-se necessária uma reflexão sobre o relatório, visando a sua 

continuidade no ano de 2021 e nos anos subsequentes.  

 

Da análise do relatório, observou-se que o índice de satisfação, em média, foi muito positivo, pois a maioria 

dos indicadores foram avaliados com os conceitos máximos - EXCELENTE ou ÓTIMO.  Esse resultado 

positivo evidência a excelência dos serviços prestados pela Faculdade ATAME. Contudo, entende-se que é 

necessário  aprimorar e alcançar a satisfação de todos, em busca da efetividade em todos os aspectos além 

dos cinco eixos, sobretudo no que tange aos indicadores que não obtiveram tais conceitos (Excelente ou 

Ótimo). 

 

Esse resultado positivo vem confirmar a evidente melhoria da Faculdade ATAME, que vem em uma 

constante evolução nos últimos semestres, com mudanças pedagógicas e organizacionais, bem como 

relevantes investimentos em infraestrutura.  

 

Sendo assim, uma análise das estratégias utilizadas dos pontos fortes e frágeis apresentados, permitirá 

planejar ações futuras. 

 

Este trabalho deu início à implantação de uma Cultura Avaliativa na Instituição. A realização e o 

desenvolvimento de um olhar para esta cultura tornar-se-á uma ótima ferramenta para tomada de 

decisões. 

 

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

ATAME, construído a cada dia, por meio de uma avaliação sistemática e contínua com o envolvimento de 

toda comunidade acadêmica. 

 

Com o objetivo de sempre garantir a qualidade, atendendo aos padrões de ensino e aprendizagem da IES 

como um todo, sabe-se que a equipe diretiva, ao tomar conhecimento desta avaliação se empenhará em 

realizar as melhorias sugeridas, contando com colaboração de toda a comunidade acadêmica na busca da 

excelência na educação, bem como do cumprimento da missão e comprometimento com os valores 

institucionais. 
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Este relatório foi aprovado pela CPA conforme ata de reunião da CPA em 2020.1.2, está disponível para ser 

inserido no sistema e-MEC e deverá ser apresentado para comissões nas avaliações in loco a serem 

realizadas na Faculdade ATAME. 

 

Brasília, 26 de março de 2021. 
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