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Apresentação

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Professor Daltro, apresenta
à comunidade o relatório com os resultados do Relatório Integral (Trienal) do seu
processo de Auto avaliação Institucional, ocorrido no período entre os anos de
2017 até 2019. A realização da auto avaliação na Faculdade Professor Daltro
Daltro é uma oportunidade de autoconhecimento institucional em que se busca
avaliar as atividades desenvolvidas, identificando pontos fortes e fracos, em um
processo de reflexão coletiva voltado à participação de todos os segmentos da
comunidade acadêmica, ou seja, discentes, docentes e o corpo técnico
administrativo. Dessa forma, a CPA da Faculdade Professor Daltro espera
contribuir para a consolidação da cultura de avaliação institucional, cujos
resultados possam subsidiar os processos de avaliação externa e a gestão da
instituição, com vistas à qualidade permanente da educação superior. O relatório
ora

apresentado

está

em

conformidade

com

a

NOTA

TÉCNICA

INEP/DAES/CONAES Nº 065, de 9 de outubro de 2014 que estabelece o Roteiro
para elaboração do Relatório de Auto avaliação Institucional, composto dos
seguintes itens: Introdução; Metodologia; Desenvolvimento; Análise dos dados e
das informações e Ações com base na análise.
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Março | 2020
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1. INTRODUÇÃO
A CPA foi instituída na Faculdade Professor Daltro em consonância com as
orientações do Ministério da Educação através do Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (SINAES). Desde então, a referida Comissão realizou as
avaliações semestralmente com a comunidade acadêmica e participou das suas
ações pertinentes à sua natureza de suas rotinas visando contribuir para os
objetivos institucionais.
A partir de reuniões com; o colegiado da Faculdade Professor Daltro, CPA
e demais colaboradores da instituição, bem como o questionário da CPA, foi
possível à elaboração deste relatório, capaz de indicar as transformações,
investimentos e o desenvolvimento referente ao período trienal da gestão
acadêmico-administrativa, da autoavaliação da Faculdade Professor Daltro que
está dividida nas dez dimensões estabelecidas na lei 10.861 que instituiu o
SINAES.

1.1 Dados da Instituição
Os dados ora apresentados foram norteados com base no do texto do
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade Professor Daltro.
Nome da Mantenedora: Associação de Ensino Superior Professor
Daltro
Base legal da Mantenedora:
Endereço:
Rua Bacairis, 191 Taquara, Rio de Janeiro. CEP.: 22730120
Telefone:
(21) 3518-1801
E-mail:
coordadm@faculdadeprofessordaltro.com.br
Home page:
www.faculdadeprofessordaltro.com.br
Razão social:
Associação de Ensino Superior Professor Daltro
CNPJ:
12.905.406/0001-00
Nome da IES: Faculdade Professor Daltro
Base legal da IES
Endereço:
Telefone:
Caracterização da IES
Atos legais

Rua Bacairis, 191 Taquara, Rio de Janeiro. CEP.:
22730-120
(21) 3518-1801
Instituição Privada Sem Fins Lucrativos
Portaria Nº 353, de 5 de agosto de 2016
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Data da publicação no
D.O.U.:

9 de agosto de 2016, Seção 1, página 5.

1.2 Composição da CPA
A CPA, com atuação autônoma, proporciona a produção de dados através
de autoavaliação institucional com periodicidade semestral, visando colaborar com
os processos de melhoria dos serviços educacionais da Faculdade Professor
Daltro, observados em sua missão, visão e valores institucionais.
Os resultados das avaliações institucionais são apresentados em forma de
relatórios de mesma periodicidade que orientam devolutivas à comunidade
acadêmica. Conforme regimento próprio, a CPA é composta por dois
representantes dos segmentos docente, discente, técnico-administrativo e
membro da sociedade civil organizada.
Nome
Márcio Araújo de Souza*

Segmento que representa
Corpo Docente

Flávia Leiroz

Corpo Docente

Marcos Gonçalves Juwer

Corpo Docente

Janaina Gonçalves da Silva

Corpo Técnico-Administrativo

Rayane Pereira da Silva Siqueira Bezerra

Corpo Discente

Cristiane Barbosa

Representante da sociedade civil

*Presidente
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Professor Daltro –
Campus Taquara – RJ, foi constituída em 02/02/2017, através da Portaria da
Faculdade Professor Daltro nº. 02/2019. A Portaria de nomeação da CPA foi
aprovada pelo Colegiado Máximo da Unidade de Ensino, conforme previsto pela
Portaria CEETEPS-GDS no 1305, de 31 de maio de 2016 e Lei Federal no
10.861/2004, com representação dos segmentos da comunidade universitária e de
representante (s) da sociedade civil organizada.
A autonomia da CPA é exercida em conformidade com a Lei nº
10.861/2004, com o Regimento próprio conforme o Art. 7º § 1º da portaria nº
2.051/2004 do MEC. A CPA tem como foco o processo de avaliação interna, que
abrange toda a realidade da Faculdade Professor Daltro, considerando-se as
diferentes dimensões institucionais constituintes de um todo orgânico, expresso no
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Ressalta-se que a avaliação interna

7

atende as dimensões institucionais previstas no Artigo 3º da Lei nº 10.861/2004
(SINAES).
A finalidade da Comissão constituída é de contribuir com o planejamento,
elaboração, coordenação e monitoramento da política de auto avaliação
institucional, promovendo, no que couber, a interlocução com os órgãos de
regulação, supervisão e avaliação.

1.3 Planejamento estratégico de auto avaliação
O Planejamento estratégico de autoavaliação da CPA da FACULDADE
PROFESSOR DALTRO está orientado pelos eixos, dimensões, indicadores de
qualidade e requisitos legais constantes dos instrumentos de avaliação do MEC,
com base na Lei 10.861, de 14.04.2004, que instituiu o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES) e Nota Técnica Nº 14/2014 –
CGACGIES/DAES/INEP/MEC, de 7 de fevereiro de 2014 que estabeleceu o
agrupamento das dimensões em cinco eixos visando facilitar o diálogo entre as
atividades que devem ser articuladas no momento da avaliação.
Todos os membros da Comunidade Acadêmica – professores, estudantes,
técnico administrativos, foram envolvidos na avaliação interna, de forma que ela
se caracterizou como um processo integrado, articulado e compartilhado.

Planejamento estratégico de auto avaliação
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
MESES

AÇÕES


Março a junho de 2017

Agosto a outubro de

importância da constituição da CPA


Elaboração do Regimento/Regulamento da CPA



Elaboração de cronograma de reuniões da CPA



Sensibilização da comunidade acadêmica sobre o

2017
Outubro e novembro de

período e a importância da avaliação da CPA


2017
Dezembro de 2017 a
fevereiro de 2018

Sensibilização da comunidade acadêmica sobre a

Aplicação de instrumentos para análise e avaliação
institucional



Análise dos resultados obtidos e elaboração do 1º
e 2º relatório parcial.
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Março de 2018

Missão e encaminhamento do relatório parcial bem
como a postagem do 1º e 2º relatório parcial da
CPA no sistema e-MEC.

Novembro de 2018 a
fevereiro de 2020
Março de 2020



Reuniões e elaboração de relatório integral (trienal)



Emissão e postagem do relatório integral (trienal)
da CPA da Faculdade Professor Daltro

Os resultados do processo de auto avaliação institucional serão divulgados
para a comunidade acadêmica através da disponibilização de relatórios parciais e
finais. Serão distribuídos com a comunidade acadêmica relatórios que retratam a
situação de proposições feitas e que devem subsidiar o planejamento institucional.
Por outro lado, a CPA promoverá reuniões, palestras e encontros. Representantes
da CPA participarão de reuniões de coordenadores e de professores, quando,
também, serão repassados os resultados das análises feitas.

2. METODOLOGIA
Os procedimentos orientadores da Avaliação Institucional Interna do ano de
2019 buscaram observar as diretrizes do marco legal assim como aspectos da
cultura de autoavaliação já estabelecida na Faculdade Professor Daltro. Abaixo,
são descritos os referidos procedimentos relativos à coleta de dados e
sensibilização para participação da comunidade acadêmica e divulgação dos
resultados relativos ao ano base de 2019.

2.1 Procedimentos
A Avaliação Institucional ocorre semestralmente, com previsão no
Calendário Acadêmico nos meses de maio e novembro. Ocorrem ações de
sensibilização antes da execução da autoavaliação nos períodos estabelecidos. A
dinâmica envolve o coordenador do curso como multiplicador junto aos discentes
da Avaliação Institucional.
A sensibilização discente também foi realizada através de peças de
comunicação visual e interativa com as ferramentas de pesquisa do Google
Forms. Os resultados foram demosntrados por ilustrações gráficas, de simples
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compreensão, e, em linguagem percentual.

2.2 Sensibilização
A prática de sensibilização para participação da Avaliação Institucional
seguiu os mesmos procedimentos adotado no ano anterior. A mesma contou com
a colaboração ativa do coordenador do curso de Administração que se deslocou a
cada sala de aula para sensibilizar e incentivar a participação discente e de toda
comunidade acadêmica envolvida, como docentes e técnicos administrativos.
Foram colocados à disposição panfletos de divulgação, distribuídos para os
estudantes e a comunidade acadêmica em geral.

2.3 Divulgação dos Resultados
Os

resultados

são,

tradicionalmente,

apresentados

à

comunidade

acadêmica no semestre posterior a avaliação.
Para a Direção, Coordenação do Curso, a divulgação é realizada logo no
início do semestre posterior à coleta de dados de referência, em reunião junto com
os membros docentes da CPA.
A divulgação com o corpo docente ocorre através de mural. Existem
experiências registradas do coordenador do curso que, a partir de decisões
pessoais, utilizaram os resultados da Autoavaliação Institucional para diálogo com
cada professor atuante na disciplina de referência.
A divulgação junto aos discentes ocorre através de reunião com os
representantes de sala que, após terem acesso aos resultados, repassam para
suas respectivas turmas.
A consolidação dos resultados anuais, em relatórios parciais ou integrais,
ocorre anualmente em documento relatório encaminhado ao e-MEC.

3. DESENVOLVIMENTO
A seguir, são apresentados os dados e informações concernentes aos
eixos e dimensões indicados na Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65 para
produção de relatórios de Autoavaliação parciais e integrais.
Esta sessão, ainda em conformidade com orientação desta Nota, está
organizada em cinco tópicos, correspondentes aos cinco eixos que contemplam as
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dez dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861, que institui o SINAES.

3.1. AS DIMENSÕES DE AVALIAÇÃO SEGUNDO SISTEMA NACIONAL DE
AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (SINAES)
A Lei do SINAES prevê 10 dimensões que tem a finalidade contemplar a
Instituição de Ensino Superior como um todo. Através da Nota Técnica Nº 14/2014
– CGACGIES/DAES/INEP/MEC, de 7 de fevereiro de 2014, estas dimensões
foram reorganizadas em 5 eixos avaliativos, a saber

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

3.1.1. Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
O Planejamento consiste na explicitação de objetivos e antecipação de
decisões para orientar a instituição, com a previsão do que se deve fazer para
atingi-los e a Avaliação consiste em verificar se o que foi previsto está sendo
alcançado, de fato.
Sobre o Planejamento e Avaliação Institucional da Faculdade Professor
Daltro foram enfocados o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e a
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Comissão Própria de Avaliação (CPA). Foram abordadas as seguintes questões
com suas respectivas abrangências destacadas pelo número de respostas em
cada ilustração gráfica.

Você sabe o que é o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da sua
Instituição de Ensino?
CORPO DOCENTE
7 respostas

CORPO DISCENTE
31 respostas

CORPO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
21 respostas

Você sabe o que é a Comissão Própria de Avaliação (CPA)?
CORPO DOCENTE
7 respostas

CORPO DISCENTE
31 respostas

CORPO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
21 respostas

Como você avalia os seguintes aspectos da avaliação institucional interna (CPA)?
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Divulgação das ações desenvolvidas e do relatório de avaliação

CORPO DOCENTE
7 respostas

CORPO DISCENTE
31 respostas

CORPO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
21 respostas

Metodologia e sistema de coleta de dados
CORPO DOCENTE
7 respostas

CORPO DISCENTE
31 respostas

CORPO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
21 respostas

3.1.2. Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
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Na análise da Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional,
objetivouse identificar, na percepção da comunidade acadêmica, se as ações da IES
são orientadas por sua missão, bem como o grau de conhecimento que a comunidade
possui acerca do planejamento institucional. A Faculdade Professor Daltro tem como
missão definida no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a de “Promover a
formação de cidadãos e profissionais altamente qualificados capazes de desenvolver
a sociedade em todos os seus aspectos”. Foram abordadas as seguintes questões:

4. Na Fatec em que você estuda, em relação à Missão descrita acima, qual a sua
avaliação quanto a:

Formação de Profissionais Qualificados
CORPO DOCENTE
7 respostas

CORPO DISCENTE
31 respostas

CORPO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
21 respostas
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Disseminação da Ciência, Tecnologia e Inovação

CORPO DOCENTE
7 respostas

CORPO DISCENTE
31 respostas

CORPO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
21 respostas

Disseminação da Cultura e da Arte

CORPO DOCENTE

CORPO DISCENTE

CORPO TÉCNICO

7 respostas

31 respostas

ADMINISTRATIVO
21 respostas
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Inclusão Social

CORPO DOCENTE

CORPO DISCENTE

CORPO TÉCNICO

7 respostas

31 respostas

ADMINISTRATIVO
21 respostas

Desenvolvimento Sustentável

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
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Na atualidade a responsabilidade social ganha destaque e muitos adeptos. Isso
decorre do fato da responsabilidade social ser compreendida como um meio para
melhorar os problemas sociais tão frequentes na comunidade, decorrentes do
abandono por parte da sociedade de forma geral do comprometimento com o
bem-estar social. Ao ser incluído como tópico essencial para ser analisado pelo
SINAES, a Responsabilidade Social da Instituição tornou-se uma obrigação
institucional. As Instituições de Ensino Superior devem estar conectadas com as
necessidades da comunidade local em que está inserida com o objetivo de formar
alunos éticos e responsáveis com os problemas da sociedade. Nesta dimensão,
objetivou-se identificar a percepção da comunidade universitária acerca da
influência das ações da Faculdade Professor Daltro sobre a qualidade de vida da
população local, bem como seu relacionamento com o setor público e o privado.
Foram abordadas as seguintes questões:
Atendimento e acessibilidade de pessoas com necessidades especiais

CORPO DOCENTE
7 respostas

CORPO DISCENTE
31 respostas

CORPO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
21 respostas
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Participação e interação da comunidade externa no contexto Institucional

CORPO DOCENTE
7 respostas

CORPO DISCENTE
31 respostas

CORPO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
21 respostas
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Ações institucionais para a sustentabilidade
CORPO DOCENTE
7 respostas

CORPO DISCENTE
31 respostas

CORPO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
21 respostas

3.1.3. Eixo 3: Políticas Acadêmicas
 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

A IES deve assumir sua função social, considerando o princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Suas ações são voltadas à
socialização de saberes teóricos e práticos, visando ao desenvolvimento das
potencialidades dos alunos para que se constituam cidadãos participativos e
corresponsáveis nos processos de transformação da sociedade. Nesse sentido
para essa autopesquisa, em função da faculdade Professor Daltro possuir uma
comunidade acadêmica com poucos integrandes, cerca de 70 participantes,
incluindo docentes, discentes e equipe técnica administrativa, para avaliar essa
dimensão, foram abordadas as seguintes questões comum aos membros:
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Quanto às atividades de seu curso de graduação tecnológica, qual a sua
avaliação quanto a:

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
Dentre as dez dimensões do SINAES encontra-se a “Dimensão 4:
Comunicação com a sociedade”. Esta dimensão identifica as formas de
aproximação efetiva entre a IES e a sociedade, de tal sorte que a comunidade
participe ativamente da vida acadêmica. Identifica também como a Faculdade
Professor Daltro se compromete efetivamente com a melhoria das condições de
vida da comunidade, ao repartir com ela o saber que produz e as informações que
detém em seu contexto. Foram abordadas as seguintes questões:
Qual sua avaliação quanto a divulgação do (s) /da(s):
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Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

A perspectiva central nas Políticas de Atendimento aos Discentes é a
inclusão. Trata-se de um instrumento que visa contribuir com o processo de
criação, ampliação e consolidação de programas, projetos e ações que propiciem
a permanência do estudante na Instituição. Na Faculdade Professor Daltro essa
dimensão foi avaliada a partir das seguintes perguntas:
Em relação às políticas de atendimento ao estudante, qual a sua avaliação
quanto a:
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3.1.4. Eixo 4: Políticas de Gestão
 Dimensão 5: Políticas de Pessoal
 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
Dimensão 5: Políticas de Pessoal
Esta dimensão objetiva identificar a percepção dos respondentes sobre o
ambiente de trabalho, o Sistema de Avaliação de Desempenho Faculdade
Professor Daltro, as ações de capacitação de pessoal, a necessidade de
institucionalização da política de qualificação dos servidores técnicoadministrativos
da IES e a qualidade dos serviços prestados pelos servidores.
CORPO DISCENTE (não se aplica)
Válido para os corpos, Docente e técnico administrativo, a seguintes
questões.
Qual sua avaliação quanto a:
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Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição

Nesta dimensão, tentou-se identificar a percepção da comunidade
universitária sobre a forma de organização e gestão da Faculdade Professor
Daltro, no que diz respeito à Gestão Administrativa, aos Programas mantidos pela
Instituição, aos Órgãos Colegiados, etc. Foram abordadas as seguintes questões:

Em relação à Gestão Administrativa, qual a sua avaliação quanto a:

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
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Nesta dimensão foram avaliados os aspectos relacionados ao volume de
recursos financeiros disponíveis na

Faculdade Professor Daltro para o

desenvolvimento de suas atividades, bem como a eficiência em sua aplicação.
Foram abordadas as seguintes questões:

CORPO DISCENTE (não se aplica)
CORPO DOCENTE (não se aplica)
CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Qual a sua avaliação quanto a:

3.1.5. Eixo 5: Infraestrutura Física
 Dimensão 7: Infraestrutura Física

Dimensão 7: Infraestrutura Física

Nesta

dimensão foram

avaliados aspectos

relacionados à infraestrutura

disponibilizada para realização das atividades acadêmicas e administrativas da Faculdade
Professor Daltro, tais como: salas de aulas, laboratórios, cantina e biblioteca. Foram
abordadas as seguintes questões:
Em relação às Bibliotecas, qual a sua avaliação quanto a:
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Em relação as cantinas, qual a sua avaliação quanto a:
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Em relação aos laboratórios, qual a sua avaliação quanto o (s) a(s):

Em relação às salas de aula, qual a sua avaliação quanto (s) a (s):
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
Dimensionamento da pesquisa
A seguir é apresentado o dimensionamento da pesquisa autoavaliação da
FACULDADE PROFESSOR DALTRO:
A pesquisa abrangeu num total de
pessoas pertencentes à comunidade
educacional

da

FACULDADE

PROFESSOR DALTRO. Comporá a
ABRANGÊNCIA:

pesquisa um total de: (31) discentes,
(7) professores e (21) funcionários, dos
quais participaram do processo de
autoavaliação institucional, cerca de
100%

de

discentes;

100

%

dos

professores e 100% dos funcionários.
A

pesquisa

enfocou

indicadores

referentes às seguintes dimensões:
CONTEUDO:

(10), à saber:
DIMENSÃO 1- A Missão e o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI*).
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DIMENSÃO 2- A política para o ensino.

DIMENSÃO

3-

social

instituição,

da

A

responsabilidade
considerada

especialmente no que se refere à sua
contribuição em relação à inclusão
social, ao desenvolvimento econômico
e social, à defesa do meio ambiente, da
memória cultural, da produção artística
e do patrimônio cultural.

DIMENSÃO 4- A comunicação com a
sociedade.

DIMENSÃO 5- As políticas de pessoal,
de carreiras do corpo docente e corpo
técnicoadministrativo,

seu

aperfeiçoamento, seu desenvolvimento
profissional

e

suas

Condições

de

trabalho.

DIMENSÃO 6- Organização e gestão
da

instituição,

especialmente

o

funcionamento e representatividade dos
colegiados,

sua

autonomia

na

independência
relação

com

e
a

mantenedora, e a participação dos
segmentos da comunidade universitária
nos processos decisórios.

DIMENSÃO

7-

especialmente
pesquisa,
informação

Infraestrutura
a

de

biblioteca,
e

ensino

física,
e

recursos

de
de

comunicação.
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DIMENSÃO

8-

Planejamento

e

avaliação, especialmente em relação
aos processos, resultados e eficácia da
autoavaliação institucional.

DIMENSÃO 9- Políticas de atendimento
aos discentes.

DIMENSÃO

10-

Sustentabilidade

financeira, tendo em vista o significado
social

da

continuidade

dos

compromissos na oferta da educação
superior.
Os resultados da pesquisa são ora
apresentados neste relatório entregues
PRODUTOS:

à

coordenação

administrativa

acadêmica
da

e

FACULDADE

PROFESSOR DALTRO.
DURAÇÃO:

3 anos

Resultados Discentes Este relatório corresponde ao segmento discente da
comunidade acadêmica da FACULDADE PROFESSOR DALTRO. Nesta parte,
apresentamos os resultados percentuais quantitativos dos indicadores avaliados
no geral. Para a comparação das avaliações atribuídas aos indicadores por curso
estabelecemos o Índice de desempenho no indicador (IDI). Para cada indicador há
um gráfico comparando o desempenho observado. No ano de 2017 100% dos
discentes participaram e contribuíram com o processo de avaliação. Este fato
demonstra que dentro dos critérios metodológicos da pesquisa, contamos com
uma amostra confiável.
Dimensão e Indicadores
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RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DISCENTE:

Nas análises procedidas os quesitos respondidos pelo corpo discente
verificamos que 60% indicaram que o corpo docente das disciplinas nos períodos,
apresentaram Pontos Fortes em seu desempenho, enquanto que, 16% indicaram
fraquezas, caso este (%) for maior que 10%, a Coordenação e sua equipe deverão
avaliar de imediato o Índice de Desempenho no Indicador (IDI) <= 0,78 no Quadro
de disciplinas por quesito, buscando elaborar plano de ação e apresentando-o a
sua Coordenação Geral, no prazo de 60 dias a contar da publicação desse
relatório. Finalizando alertamos ainda quanto aos 24% apontados na Zona de
Conforto, tendo em vista que, se os mesmos não forem tratados, tendem a
incrementar os Pontos Fracos.
No quesito Planejamento de Ensino conceituaram-se como Ótimo 88%,
12% como Regular.
No quesito Desempenho Acadêmico conceituaram-se como Ótimo 51%,
32% como Bom, 10% como Regular. Nesse sentido, apontamos que a visão dos
discentes em relação ao desempenho acadêmico é satisfatória.
No quesito Relação Professor/Aluno conceituaram-se como Ótimo 60%,
32% como Bom, 6% como Regular. Apontamos que a visão dos discentes na
relação professor e aluno.
No quesito Compromisso com a Instituição conceituaram-se como Ótimo
69%, 21% como Bom, 8% como Regular o que aponta uma avaliação satisfatória.
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METAS PARA O PRÓXIMO TRIÊNIO:
Encaminhamentos e Realizações Envolvimento de todos os elementos do
processo em um trabalho de reflexão e autocrítica, do qual deverão resultar ações
capazes de solucionar problemas e falhas, corrigir rumos, aperfeiçoar atividades,
reforçar pontos positivos e, consequentemente, garantir os altos padrões de
qualidade que a Instituição se propõe a manter. Essa etapa inclui ainda a ampla
divulgação dos resultados, com a socialização das experiências adquiridas. Os
arquivos com as respostas recebidas foram encaminhadas aos setores
responsáveis, solicitando que fossem analisados. Assim, por meio deste
diagnóstico, a administração superior pode orientar e regular as ações da
universidade, visando à melhoria da qualidade da educação superior, o aumento
de sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social. Na avaliação geral
das dimensões a instituição apresentou conceito Bom na maioria das suas
dimensões. Em 2018 estaremos alcançando a meta de ajustes nas políticas de
pesquisa tornando-as mais visíveis ao público acadêmico, bem como os
resultados advindos dos projetos. Cabe considerar que na pesquisa estamos com
bons projetos em andamento e inclusive na área de educação desenvolvemos
pesquisa com a temática sobre os Indicadores sócioeconômicos da Zona Oeste
do município do Rio de Janeiro que está entrando na segunda fase, com vistas a
publicação de uma coletânea sobre o assunto editada por uma editora no Rio de
Janeiro.

5. SÍNTESE DOS PONTOS FRACOS
EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional
Pontos fracos:
 Conhecimento do PDI da IES
 Divulgação das ações desenvolvidas e do relatório da avaliação institucional interna
(CPA)
EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Pontos Fracos:
 Disseminação da cultura e da arte
 Desenvolvimento sustentável
 Cumprimento das metas do PDI
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
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Pontos Fracos:
 Interação entre a IES e a comunidade externa
 Participação da comunidade externa no contexto institucional
 Ações institucionais para a sustentabilidade
 Transferência de conhecimento da IES para a comunidade externa
 Programa de pontuação acrescida para ingresso na IES (Afro descendência e
escolaridade pública)
EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Pontos Fracos:
 Atividades de extensão
 Estágio supervisionado como espaço de formação profissional
 Incentivo à pós-graduação  Atividades de pesquisa
 Participação dos técnicos administrativos nas atividades do ensino
 Participação dos técnicos administrativos nas atividades da pesquisa
 Participação dos técnicos administrativos nas atividades de extensão
 Interação entre os técnico-administrativos e os docentes
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
A. Avaliação quanto à divulgação:
Pontos Fracos:
 Resoluções dos colegiados (Congregação; CEP; NDE; Coordenadorias)
 Oportunidades de capacitação profissional
 Eventos acadêmicos-científicos
B. Avaliação dos seguintes canais de comunicação:
Pontos Fracos:
 Caixa e/ou espaço para sugestões
 Site oficial da IES
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
Pontos Fracos
 Apoio psicopedagógico
 Programas de intercâmbio
EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO
Dimensão 5: Política de Pessoal
Pontos Fracos:
 Programas de capacitação e atualização e atualização profissional
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
Pontos Fracos: (na soma foram computados também os classificados como não sei
responder)
 Atuação do colegiado de curso (Coordenadorias; NDE)
 Representatividade discente nos Colegiados da Unidade e dos cursos
 Oportunidades de pesquisa e extensão
 Atuação dos colegiados da Unidade (Congregação; CEP; NDE; Coordenadorias)
 Representatividade dos técnicos-administrativos nos Colegiados da Unidade
 Estímulo da chefia à participação da equipe na tomada de decisão
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
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Pontos Fracos:
 Planejamento institucional
 Verba mensal
 Compras
EIXO 5: INFRAESTRUTURA
Dimensão 7: Infraestrutura física
A. Avaliação quanto a:
Pontos Fracos
 Sala dos docentes (gabinetes)
 Sala dos professores (insuficiente)
 WiFi
 Sala dos professores
 Espaço de trabalho para a coordenação do curso e para os serviços acadêmicos
 Secretaria acadêmica
 Espaço de convivência
 Acesso dos alunos a equipamentos de informática
 Acesso aos equipamentos audiovisuais e multimídia
B. Avaliação quanto às salas de aulas:
Pontos Fracos
 Iluminação/ventilação
 Mobiliário e equipamentos
C. Avaliação quanto aos laboratórios:
Pontos Fracos:
 Mobiliário e equipamentos
 Equipamentos de segurança
D. Avaliação da cantina:
Pontos Fracos:
 Iluminação/ventilação
E. Avaliação em relação à Biblioteca:
Pontos Fracos:
 Nenhum

6. AÇÕES E PREVISTAS COM BASE NA ANÁLISE REALIZADA
RELAÇÃO DAS AÇÕES ACADÊMICAS – ADMINISTRATIVAS EM FUNÇÃO
DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DA AUTOAVALIAÇÃO.

Na Avaliação da Infraestrutura, obtendo IDI Geral (0,64) enquadrando-se no
conceito REGULAR com alguns quesitos merecedores de maiores atenções,
descritas abaixo, bem como as ações de melhoria:
1- Condições de equipamentos para uso nas disciplinas do laboratório de
informática. A instituição está permanentemente preocupada em aprimorar o
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material permanente e os insumos na utilização das disciplinas no laboratório
apontado.
2- No quesito qualidade do atendimento (agilidade) A instituição tem realizado
ações no sentido de integrar suas rotinas administrativas com intuito de agilizar os
tramites de documentação solicitada pelo corpo discente, bem como uma abertura
maior de canal de comunicação entre as coordenações e os setores afins.
3- No quesito qualidade do atendimento (qualificação) Entendemos que o grande
desafio para as organizações é explicitar, traduzir de forma clara, inteligível aos
colaboradores, de forma a estimulá-los à corresponsabilidade da atuação comum,
os objetivos e as finalidades sobre os quais a ação institucional deve se apoiar.
Nesse sentido a instituição tem trabalhado uma política de qualificação de seus
colaboradores à partir de capacitação sem serviço, apoio a educação continuada
por meio de cursos de atualização, aperfeiçoamento, graduação e pós-graduação
visando uma melhor qualificação de seu colaborador e de acordo com as
demandas solicitadas. Proporemos o Programa de formação permanente
oferecido aos colaboradores e este consiste em diversas oportunidades de
aquisição de novos conceitos de gestão pessoal, liderança, marketing, finanças e
outros temas de interesse dos profissionais, de forma a desenhar um perfil do
corpo administrativo, respeitante à missão institucional, não apenas quanto à
compreensão do papel a desempenhar em seu setor, mas quanto à compreensão
do processo educativo em si, para que o colaborador entenda que o aluno
universitário, na Faculdade Professor Daltro, deve receber tratamento que viabilize
sua graduação, com qualidade de ensino e formação humana.
4- No quesito qualidade do atendimento (satisfação) A instituição vem trabalhando
firmemente numa política de satisfação dos nossos alunos em relação as nossos
serviços educacionais tanto na esfera administrativa quanto acadêmica. Estamos
instituindo o canal da Ouvidoria que tem como objetivo a criação de mais um canal
condutivo das opiniões, sugestões, reclamações e problemas da comunidade
acadêmica da Instituição. A Ouvidoria das Faculdades Professor Daltro receberá
as informações concernentes a reclamações, elogios e sugestões pessoalmente
por meio de caixa de sugestões ou e-mail, encaminha aos órgãos responsáveis,
cobrando soluções e respondendo ao cidadão dentro de um prazo previamente
estabelecido. A Ouvidoria da Faculdade Professor Daltro terá o compromisso de
manter o sigilo das informações prestadas pelos usuários e das informações
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institucionais fornecidas pela Faculdade, preservando a integridade de todas as
partes envolvidas. Visando ampliar esta ação a FACULDADE PROFESSOR
DALTRO estará implantando ferramentas de pesquisa de avaliação junto aos
setores com objetivo de um acompanhamento mais sistematizado das ações de
atendimento aos alunos e a satisfação pelos serviços educacionais prestados pela
nossa IES.
5- No quesito qualidade do atendimento ( Sistema de Informação) Desde o início
de 2018 novos servidores estão sendo implantados. Também em 2018 realizamos
a proposta de todo um plano de expansão do wirelles a todos os andares e salas
com objetivo de acesso a rede mundial de computadores em todos os setores da
IES. Melhorar a qualidade do sinal de internet, sem fazer distinção entre os
setores, melhorando assim a divulgação das informações institucionais, que
muitas vezes não chegam em tempo hábil e a partir dessa aquisição a informação
estará a disposição de todos.
6- No quesito qualidade do atendimento (instalações sanitárias) O serviço de
limpeza é feito por funcionários próprios e a equipe de manutenção da nossa IES,
garantindo excelentes condições de uso.
7- No quesito qualidade do atendimento (comunicação visual). Com respeito à
divulgação de informações institucionais (estratégias, recursos e qualidade da
comunicação interna e externa), os discentes apontam que a comunicação visualinstitucional é regular. É importante considerar que nesse quesito, estamos
investindo na comunicação visual e institucional por meio de ferramentas de
comunicação, tais como cartazes de avisos e comunicações dispostos em locais
de acesso aos alunos, informações no site da Faculdade Professor Daltro e em
nossa Fanpage.
SÍNTESE DE AÇÕES E PREVISTAS COM BASE NA ANÁLISE REALIZADA
EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
1. Divulgação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
2. Divulgação das ações desenvolvidas e do relatório da avaliação institucional
interna (CPA).
EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
1. Realizar ações que possibilitam a disseminação da cultura e da arte.
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2. Realizar ações que promovam o desenvolvimento sustentável da IES.

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
1. Desenvolver ações que promovam a interação entre a IES e a comunidade
externa.
2. Desenvolver ações que promovam a transferência de conhecimento da
Faculdade professor Daltro para a comunidade externa.
EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
1. Desenvolver ações que possibilitem a participação dos técnicos administrativos
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
2. Desenvolver ações que possibilitem a interação entre os técnicosadministrativos e os docentes.
3. Desenvolver ações que estimulem as atividades de pesquisa e extensão.

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
1. Desenvolver ações que ofereçam oportunidades de capacitação profissional.
2. Desenvolver ações que promovam a realização de eventos acadêmicoscientíficos

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes.
1. Desenvolver ações que promovam o apoio psicopedagógico.
2. Desenvolver ações que promovam o estímulo à organização estudantil.
3. Desenvolver ações que possibilitem a criação de espaços para a participação e
convivência.
EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO

Dimensão 5: Política de Pessoal
1. Criar programas de formação continuada; capacitação e atualização
profissional.
2. Desenvolver programas relacionados com a saúde do servidor, incluindo a
prevenção às drogas e dependência química.
3. Possibilitar a representatividade dos técnicos administrativos na Colegialidade
dos cursos.
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Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
1. Desenvolver ações para que as chefias estimulem a participação da equipe na
tomada de decisão.
2. Favorecer a representatividade discente nos colegiados da unidade e dos
cursos.

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira.
1. Implantar disciplinas na modalidade à distância.
EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA

Dimensão 7: Infraestrutura física
1. Desenvolver ações que possibilitem melhorias na sala para os professores.
2. Desenvolver ações que possibilitem a melhoria do espaço de convivência.
3. Desenvolver ações para melhorar o WiFi.
4. Desenvolver ações que possibilitem aumentar os mobiliários e equipamentos,
bem como a iluminação e ventilação.
5. Desenvolver ações que possibilitem melhorar o acesso dos alunos a
equipamentos de informática, audiovisuais e multimídia.
6. Desenvolver ações para melhorar o mobiliário e equipamentos da cantina, bem
como controlar os preços praticados.
7. Desenvolver ações que possibilitem melhorar a limpeza e conservação, bem
com o a sinalização das dependências do Campus.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos com a autoavaliação são indicadores de fragilidades e de
potencialidades da FACULDADE PROFESSOR DALTRO. A partir da análise
desses indicadores, a Administração da FACULDADE PROFESSOR DALTRO irá
atualizar o planejamento estratégico e traçar metas que com o objetivo de
minimizar as fragilidades e explorar as potencialidades. Desta forma, o
planejamento da gestão acadêmico-administrativa será atualizado considerando
as respostas nos indicadores trabalhados com vistas a minimizar as fraquezas e
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explorar as potencialidades. Os resultados, frutos da análise dos dados obtidos
com a autoavaliação serão divulgados para o público interno (Administração,
Corpo Docente, Corpo Discente, Corpo Técnico-administrativo e demais
funcionários). A divulgação para o público externo (Pais dos alunos e comunidade
local) será feita por meio de internet. A avaliação do processo de elaboração dos
formulários, obtenção de dados por meio da aplicação dos formulários, e
processamento e análise dos dados obtidos, permite visualizar possíveis
melhorias na aplicação da próxima autoavaliação:
1. Elaboração dos Formulários. Os formulários foram identificados pelos próprios
avaliadores. Na próxima autoavaliação, os formulários serão automatizados no
próprio portal da instituição. O que trará vantagens, será a utilização de
formulários eletrônicos, tendo em vista que já avançamos coma ferramenta
Google Docs. Além de evitar qualquer perda de dados, isto eliminaria a fase de
digitação dos formulários no banco de dados. Para viabilizar o formulário
eletrônico, seria necessário um período de coleta de dados maior e um
planejamento de uso dos laboratórios mais detalhado.
2. Análise dos Dados. A fase de análise de dados foi muito facilitada pelo
desenvolvimento do banco de dados e filtros, propiciada pelo próprio Google
Docs. No entanto, para a próxima auto-análise, isto pode ser feito de forma
automática com a introdução de algumas sub-rotinas. Considerando os resultados
da autoavaliação conforme os três formulários apresentados, e os índices e
resultados observados apresentamos abaixo os resultados, à saber:

O conceito final da Autoavaliação pode ser resumido em BOM.
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