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APRESENTAÇÃO 

 

A Faculdade Ieducare – FIED é uma instituição de educação superior 

com atuação na área educacional. E sempre primou pela qualidade da 

educação, seguindo as orientações e coordenadas do Ministério da Educação 

(MEC), seguindo as políticas traçadas, a legislação  pertinente,  buscando  

sempre a excelência  educacional,  integrada à sua responsabilidade social  

com  o  entorno,  utilizando  inovações responsáveis e sustentáveis. 

Neste sentido, a FIED tem como missão institucional promover 

Educação Superior de qualidade formando cidadãos capazes de transformar a 

realidade social, com base em inovações científicas e  tecnológicas  nas  

diversas áreas do conhecimento, respeitando os princípios éticos, culturais e 

humanistas, visando o desenvolvimento da sociedade. 

A FIED disponibiliza à comunidade acadêmica e à sociedade, o 

relatório de Autoavaliação Institucional, referente ao ano de 2021. A Comissão 

Própria de Avaliação – CPA e a Gestão Institucional da Faculdade Ieducare 

consideram a Autoavaliação Institucional como um processo que favorece a 

tomada de decisão com o intuito de assegurar a excelência na qualidade 

desejada para a educação superior, o que remete a necessidade de uma 

reavaliação contínua desse processo.  

Assim, este relatório parcial reúne informações acerca da missão, 

objetivos, metas e ações contidas no Plano de Desenvolvimento Institucional - 

PDI, em comparativo com os resultados de pesquisas dos questionários 

avaliativos, no ano de 2021, aplicados aos discentes de graduação, docentes, 

coordenações dos cursos, demais coordenações, técnico-administrativos e 

sociedade civil.  

Tão importante quanto planejar é executar, e nesse  processo  surge 

uma ação de extrema necessidade e importância: Avaliar. Para  tanto,  o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação  Superior – SINAES,  instituído 

pela Lei nº 10.861/2004, ao assegurar a avaliação institucional  (instituição, 

cursos e desempenho dos estudantes) preconiza a avaliação institucional 

interna: Autoavaliação. 
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Considerando que seu objetivo é identificar o seu perfil e o significado 

de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e 

setores, considerando as diferentes dimensões institucionais, a lei do SINAES 

estrutura a avaliação  em 10 dimensões, a saber: 

I - a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II - a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades; 

III - a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que 

se refere à sua contribuição  em  relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural; 

IV - a comunicação com a sociedade; 

V - as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento  profissional  e suas 

condições de trabalho; 

VI - 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; 

VII - infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação; 

VIII - planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia da autoavaliação institucional; 

IX - políticas de atendimento aos estudantes; 

X - sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

Dessa forma, acreditamos que a socialização deste documento, com a 

análise dos resultados avaliativos de 2021, possibilitará a transparência para o 

conhecimento da comunidade acadêmica e da sociedade da evolução 
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longitudinal das dez (10) dimensões propostas pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861/2004, 

de 14 de abril de 2004, em conformidade com o Art. 16 do Decreto nº 

5.773/2006, de 9 de maio de 2006.  

A proposta que a partir do acompanhamento da autoavaliação, a 

gestão institucional se utilize dos resultados avaliativos com o intuito de 

melhoria da qualidade da educação superior frente as ações realizadas no 

decorrer do ano, sinalizando os avanços e os desafios postos para a Faculdade 

Ieducare - FIED, na perspectiva da garantia de excelência na educação de 

ensino superior ofertada, primando por uma gestão democrática com foco na 

tomada de decisão. 

Em conformidade com o que preconiza a legislação educacional, Lei nº 

10.861/2004, Nota Técnica  INEP/DAES/CONAES  nº 65, apresenta-se o 

presente relatório parcial, registrando-se as ações  desenvolvidas  pela 

Comissão Própria de Avaliação – CPA da Faculdade Ieducare – FIED. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Faculdade Ieducare - FIED é uma Instituição de Ensino Superior – 

IES particular, fundada em 2007. Inicialmente com um curso de Graduação: 

Bacharelado em Sistemas de Informação e com a denominação de Faculdade 

Ateneu. Em 2010 a denominação foi alterada para Faculdade Ieducare. 

No ano de 2012, ocorreu uma reorganização administrativa e a 

reelaboração do novo Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, resultando 

na inserção de novos cursos, como o Curso de Enfermagem no ano de 2014 e 

logo após, em 2015, a autorização do curso de Direito. A partir da experiência 

exitosa foi elaborado um novo plano de expansão para a FIED e promoveu-se 

a oferta de novos cursos de Graduação nas áreas de saúde, administração, 

engenharia e educação. Como resultado desse processo de expansão, a FIED 

conta, atualmente, com doze cursos de Graduação. 

Em 2020, focados na aceleração do desenvolvimento da FIED, a 

instituição foi incorporada a Mantenedora Associação Igreja Adventista 

Missionária (AIAMIS). Além da FIED, a AIAMIS possui mais quatro mantidas, 

sendo elas: Centro Universitário INTA (UNINTA), Faculdade Uninta Itapipoca, 

Faculdade Uninta Tianguá e Faculdade Alencarina. Com mais de 20 anos de 

experiência, a AIAMIS é destaque na oferta de cursos de Graduação e Pós-

graduação Latu Sensu e Stricto Sensu, além disso, suas mantidas são 

referência na oferta de ensino superior de qualidade através de corpo docente 

altamente qualificado, infraestrutura moderna e suporte ao acadêmico.   

O histórico da instituição evidencia-se que sua missão se concretiza 

diariamente enquanto disseminadora de conhecimentos que promovam o 

desenvolvimento regional, fundamentado na prestação de serviços 

educacionais, científicos e tecnológicos e na formação de recursos humanos 

qualificados capazes de atender às necessidades do mercado de trabalho e 

satisfazer as demandas da sociedade. 

A Faculdade Ieducare - FIED, em seu processo permanente de 

evolução, reconstrói-se na dinâmica de sua coletividade. A Faculdade que 

desejamos não pode, portanto, prescindir do exercício da democracia, na 



 

 

 
Relatório de Avaliação Institucional  

Ano Referência 2021 

Comissão Própria de Avaliação – CPA 

9 
 

medida em que, da ação política/institucional de muitos, resultará sua 

concretização, em um ambiente de liberdade, de participação e de 

corresponsabilidade para com esse seu compromisso com a excelência. 

A FIED abrange um raio de ação envolvendo não só a cidade de 

Tianguá, como também os municípios vizinhos, fortalecendo-se ao longo do 

tempo como uma instituição de referência em todo o Estado do Ceará e demais 

estados vizinhos. 

Entre os seus valores de referência estão a formação superior 

acessível e de qualidade, juntamente com a ética profissional e valorização do 

capital humano e intelectual. Para atender a esses princípios, a instituição 

concentra-se em três grandes áreas de atuação: o ensino, a pesquisa e a 

extensão, investindo permanentemente em recursos humanos, laboratórios, 

bibliografia e produção científica. 

A proposta de educação de ensino superior, que vincula ao ensino, 

pesquisa e extensão, tem o compromisso de transmitir, produzir e divulgar o 

conhecimento em vista da integração com a sociedade. Ao compartilhar esse 

conhecimento com a sociedade, realimenta a pesquisa, a extensão e a prática 

acadêmica, além de proporcionar, por meio do conhecimento, melhor qualidade 

de vida à população. 

A FIED desenvolve esforços objetivando uma gestão administrativa 

participativa, que busca a otimização de processos e relações junto à 

sociedade, tendo por finalidades: 

● Consolidação do papel social da Faculdade sem deixar de privilegiar o 

seu objetivo central, que é a formação inicial e continuada de gerações 

de profissionais competentes e comprometidas com a transformação 

da realidade sociocultural; 

● Produção científico-tecnológica passível de aplicabilidade na região 

onde se insere a Faculdade, mediada através do ensino de graduação, 

tendo como suporte a produção de conhecimentos decorrentes da 

pesquisa e da extensão, assegurando uma ação acadêmica e social 

com interesses coletivos; 

● Formação para cidadania ativa, favorecendo a inserção local e regional 
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e reafirmando uma postura crítica, criativa e inventiva na sociedade, 

promovendo uma cultura de enfrentamento de questões emergentes da 

contemporaneidade, na perspectiva de uma educação transformadora. 

 

 Assim, a FIED busca como visão a curto prazo consolidar-se em um 

Centro Universitário de referência para o ensino e disseminação da ciência, da 

educação e das tecnologias na Serra da Ibiapaba e Região Norte do Ceará. 

 A ocorrência da pandemia da COVID- 19 e as medidas governamentais 

para mitiga-la levaram a redução das atividades presenciais na Faculdade 

FIED, com os impactos no processo de autoavaliação. A partir de março de 

2020 até o presente momento as atividades não emergenciais presenciais 

estiveram reduzidas. A pandemia levou a reavaliação e ao redirecionamento do 

processo autoavaliativo, com mudanças de prioridades e procedimentos. Ao 

longo deste relatório essas mudanças serão apresentadas e discutidas. 

 

1.1 Relatório Anual de Autoavaliação Institucional 

Ano de referência: 2021 

Tipo do relatório: Parcial  

 

1.2 Dados da Instituição 

Nome: Faculdade Ieducare  FIED 

Código: 2466 

Caracterização da IES: Instituição Privada/ Sem fins lucrativos/ Faculdade  

Estado: Ceará – Município: Tianguá 

 

1.3  Composição da CPA 

 

A composição da Comissão Própria de Avaliação – CPA da 

Faculdade Ieducare – FIED segue as orientações da legislação educacional, 

Lei nº 10.861/2004, no que tange à participação de todos os segmentos da 

comunidade universitária (comunidade acadêmica) e da sociedade civil 

organizada, preservando a equidade nas representações. 
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A Comissão Própria de Avaliação – CPA da FIED é composta por: 

I. 01 (um) representante do corpo docente, sendo um deles o 

coordenador; 

II. 01 (um) representante do corpo discente; 

III. 01 (um) representante do corpo técnico administrativo; 

IV. 01 (um) representante da sociedade civil organizada. 

V. 01 (uma) secretária 

 

Seguindo essa composição, apresenta-se o quadro da composição da 

Comissão Própria de Avaliação – CPA da FIED: 

Coordenadora  Katia Maria de Aguiar Freire  

Representante Docente Silas Lima da Silva  

Representante do Corpo Técnico Administrativo Crisanto de Oliveira Magalhães  

Representante da Comunidade Civil Maria de Jesus Freire Santana 

Representante Discente Anderson Ribeiro Araújo  

Secretária Ires Latiere Vieira Feijão Ponte 

 

Portaria da Posse da Atual Representação da CPA: 02/2021 

Período de Mandato da CPA: 2021 / 2022 

 

No período de 2021 a FIED promoveu, através da Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, avaliações internas visando o diagnóstico da situação da 

IES, tendo como agentes ativos desse processo seu corpo administrativo, 

docente e discente, de modo a avaliar criticamente as estruturas e políticas que 

constituem a instituição. 

A  Avaliação Institucional oferece indicadores para a revisão das ações 

e o redirecionamento das estratégias de atuação da instituição. O processo de 

diagnóstico se estrutura em dois processos avaliativos, a Avaliação 

Institucional e das disciplinas, em que os discentes avaliam as disciplinas 

cursadas. 

Desde dezembro de 2019, o mundo enfrenta os desafios, limitações e 

mudanças comportamentais advindas do período de pandemia causada pela 
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alta transmissibilidade do vírus SARS-CoV-2, causador da doença Covid19. 

Porém, nos meses de Março a Maio de 2021 as aulas precisaram serem 

interrompidas, devido o aumento de índice de casos de covid 19, seguindo os 

protocolos de biosegurança determinados pelo governo do Ceará.  

No entanto, após a reabertura gradual do processo as aulas retornaram 

ao presencial em formato hibrido (presencial e remoto), de acordo com a 

capacidade permitida, e as práticas de disciplinas sendo realizadas 

presencialmente seguindo todos os protocolos de biosegurança, buscando 

manter a prestação de serviços e o ensino de qualidade, amparando o aluno 

em momentos de necessidade. 

Seguindo o modelo estabelecido pelo Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior – SINAES a partir dos 5 Eixos e das 10 dimensões 

estruturantes, a CPA definiu em reunião a metodologia para aplicação do 

instrumental para a Avaliação Institucional. Terminada a etapa de aplicação do 

questionário entre o corpo docente, discente e técnico-administrativo, a CPA 

coletou todo o material e procedeu à tabulação dos dados coletados na 

pesquisa quantitativa e qualitativa, bem como à elaboração deste relatório, com 

ênfase para os principais pontos de cada dimensão. Em seguida, submeteu-se 

ao escrutínio da comunidade acadêmica. 

 

1.4  Planejamento Estratégico 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA da Faculdade Ieducare – 

FIED prima em desenvolver seus trabalhos de forma sistêmica e dialógica, 

buscando a integração de toda a representatividade da comunidade 

acadêmica. 

Preocupa-se em estar em constante sensibilização das ações e 

importância da CPA para o desenvolvimento e qualidade do serviço prestado 

pela faculdade. Neste sentido, a CPA compreende a globalidade do tripé 

Ensino-Pesquisa-Extensão  e da influência que as ações que demandam desse 

alicerce proporcionam ao entorno,  à comunidade. 
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Elaboração  

do processo 

Sensibilização 

do público de 

interesse 
do processo 

Mensuração e 

divulgação dos 

resultados 

Alterar a visão do 
público de interesse 
quanto à avaliação 

institucional 

 

 

 

 

Para atingir sua finalidade, a CPA tem pré-estabelecido um calendário 

de reuniões. Essas reuniões devem ter a participação dos membros da 

comissão, visando o planejamento das ações para melhor divulgar a CPA e as 

informações sobre a qualidade acadêmica, com trabalho contínuo de 

sensibilização do corpo docente e discente (sempre trabalhando com os alunos 

ingressantes). Seguem abaixo a tabela com as datas programadas das 

reuniões da Comissão Própria de Avaliação (CPA).  

Primando pelo crescimento da IES não só em termos de infraestrutura, 

mas, principalmente  no  que  diz respeito à qualidade de ensino; ambiente 

acadêmico; novas tecnologias; melhoria de vida da comunidade do entorno; 

investimento na formação de professores e acadêmicos.  

 REUNIÕES  CPA 
 

 

JANEIRO 13/01/2021 REUNIÃO CPA 

FEVEREIRO 10/02/2021 REUNIÃO CPA 

MARÇO 18/03/2021 REUNIÃO CPA 

ABRIL 14/04/2021 REUNIÃO CPA 

MAIO 13/05/2021 REUNIÃO CPA 

JUNHO 16/06/2021 REUNIÃO CPA 

JULHO 15/07/2021 REUNIÃO CPA 

AGOSTO 16/08/2021 REUNIÃO CPA 

SETEMBRO 06/09/2021 REUNIÃO CPA 

OUTUBRO 27/10/2021 REUNIÃO CPA 

NOVEMBRO 05/11/2021 REUNIÃO CPA 

DEZEMBRO 06/12/2021 REUNIÃO CPA 
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1ª Fase: Preparação das ações 

 Essa etapa é constituída das seguintes ações: 

  Revisão do Regimento da CPA. 

  Elaboração do Projeto de Autoavaliação Institucional. 

  Levantamento das ações de avaliação já existentes na instituição. 

  Realização da sensibilização quanto ao Projeto de Autoavaliação 

Institucional. 

 

2ª Fase: Desenvolvimento das ações 

 Essa fase é formada pelas seguintes etapas: 

  Análise das ações de avaliação já existentes na instituição. 

  Definição do escopo da autoavaliação. 

  Elaboração e proposição dos instrumentos avaliativos. 

  Execução da avaliação segundo as dez (10) dimensões propostas pela 

Lei 10.861 de 14 de Abril de 2004 estabelecida pelo SINAES. 

  Análise e sistematização das informações. 

  Definição e elaboração de relatórios. 

 

3ª Fase: Consolidação das ações 

 

 Essa etapa contempla as seguintes etapas: 

 Sistematização dos resultados da avaliação nas dez (10) dimensões. 

 Elaboração do relatório parcial e final. 

 Divulgação junto à comunidade acadêmica e à sociedade. 

 

A Comissão Própria de Avaliação da FIED no processo de 

Autoavaliação Institucional tem como subsídios o Regulamento e o Projeto de 

Autoavaliação Institucional aprovados pelo Conselho Acadêmico Superior – 

CAS. 

A elaboração do relatório parcial de Autoavaliação Institucional da 

Faculdade Ieducare foi realizada com base no “Roteiro de Autoavaliação 
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Institucional”, conforme a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES N° 65, publicada 

em 09 de outubro de 2014. 

Os indicadores desenvolvidos pela Comissão Própria de Avaliação -  

CPA no ano 2021 foi aplicado aos discentes de graduação, docentes, 

coordenações dos cursos coordenações, técnico-administrativos e sociedade. 

O presente relatório ficará disponibilizado aos órgãos reguladores, a 

comunidade acadêmica e à sociedade civil, através do link da CPA no site: 

http://www.fied.edu.br/, bem como no setor da Comissão Própria de Avaliação - 

CPA. 

Como mencionado anteriormente, o Relatório de Autoavaliação 

Institucional foi constituído com base na descrição, análise e avaliação das dez 

dimensões previstas no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), instituído pela Lei nº 10.861/2004, de 14 de abril de 2004, em 

conformidade com o Art. 16 do Decreto nº 5.773/2006, de 9 de maio de 2006. 

 

Salienta-se que as dez (10) dimensões estão distribuídas em cinco (5) eixos: 

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. 

http://www.fied.edu.br/
http://www.fied.edu.br/
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Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física. 

 

Apresentamos no relatório parcial da Comissão Própria de Avaliação a 

metodologia, os instrumentos, os segmentos envolvidos na autoavaliação 

Institucional e as técnicas de coleta de dados. 

Por conseguinte, descrevemos no seu desenvolvimento as informações 

pertinentes a cada eixo/dimensão, de acordo com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI e a identidade da instituição. 

Em seguida, a análise dos dados e das informações apresentadas no 

desenvolvimento, por meio de diagnóstico da IES ressaltando os avanços e os 

desafios a serem enfrentados, evidenciando no relatório parcial o quanto foi 

alcançado em relação ao que foi estabelecido no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), considerando o perfil e a identidade da IES. 

Por fim, sugerimos as ações a partir da análise dos dados e das 

informações, visando à melhoria das atividades acadêmicas e da gestão 

institucional. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

para a autoavaliação institucional é a pesquisa quali/quantitativa. De acordo 

com Creswell (2010), é uma abordagem que combina ou mescla o método 

quantitativo e qualitativo, apresentando-se como um método inovador, pois 

compreende uma combinação entre dois métodos, de modo que ambos se 

comunicam. É “aquela em que se coleta e analisa os dados, integra os 

achados e extrai inferências usando abordagens ou métodos qualitativos e 

quantitativos em um único estudo ou programa de investigação.” 

(TASHAKKORI; CRESWELL, 2007, p. 4) 

Assim, para a coleta de dados utiliza-se a abordagem de caráter 

multifacetado, onde consiste em dados qualitativos, a exemplo a contribuição 

apresentadas pela sociedade civil nas reuniões, e dados quantitativos, a partir 
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dos questionários estruturados e aplicados, a análise secundária de dados se 

somaram para a produção de conhecimento, diagnóstico e soluções no 

processo autoavaliativo.  

Em 2021 as aulas foram oferecidas em formato híbrido (presencial e 

online), aplicando atividades remotas, assim como presenciais, e atendimentos 

virtuais com processos digitalizados. Diante desta realidade a avaliação 

institucional foi realizada através de um questionário estando disponível no 

Ambiente Virtual do Aluno (AVA) sobre como os discentes e docentes 

utilizando-se de meios e tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) para 

participarem deste  processo. 

Objetivando promover a qualidade de ensino, remoto, através do uso 

de TIC’s, assim como adaptar e cumprir com a periodicidade da cultura de um 

novo redesenho de Avaliação Institucional, fortalecendo o espírito coletivo da  

Faculdade em situações adversas. 

Para a análise e discussão dos dados são trabalhados com gráficos, 

resumos, relatórios, que subsidiam a formulação das análises críticas, 

sugestões e encaminhamentos. 

Procedemos na metodologia do processo avaliativo institucional da 

Faculdade Ieducare - FIED em três etapas: preparação, desenvolvimento e 

consolidação das ações. Trata-se de um diagnóstico interno realizado mediante 

a colaboração dos discentes, docentes, técnico-administrativos e sociedade, os 

quais se pronunciam acerca de aspectos relacionados ao ensino, pesquisa, 

extensão, planejamento, avaliação e gestão. 

O processo avaliativo conduzido pela CPA em 2021 tem como objetivo 

avaliar a Faculdade Ieducare-FIED considerando as dez (10) dimensões, com 

intuito de compreender os significados do conjunto de suas atividades, 

buscando maior relevância no seu contexto social e revelar o nível de 

satisfação da comunidade acadêmica com a faculdade. 

Os objetivos propostos no projeto de avaliação interna dizem respeito à 

finalidade, à identificação de deficiências, aos problemas e potencialidades, à 

consciência pedagógica, ao relacionamento entre os atores que constituem a 

Faculdade Fied e, ainda, a relevância social e científica das atividades que 



 

 

 
Relatório de Avaliação Institucional  

Ano Referência 2021 

Comissão Própria de Avaliação – CPA 

18 
 

desenvolve. Com os resultados, a gestão institucional poderá conhecer a sua 

própria realidade, identificando os seus pontos mais críticos e os seus pontos 

fortes. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1  Sensibilização da comunidade acadêmica 

 

Ao longo do semestre do decorrente ano, os representantes da 

Comissão Própria de Avaliação da Faculdade visitam as turmas para 

sensibilizar sobre a importância da participação de toda comunidade 

acadêmica, em prol da melhoria das ações da faculdade, de modo que se gere 

uma autêntica cultura avaliativa do processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, a comunidade acadêmica visualiza como funciona a faculdade, 

onde eles devem buscar as informações e passam a entender todo o processo. 

Nesse encontro apresenta-se a Comissão Própria de Avaliação, seus objetivos 

e seu papel na instituição. 

Além desse primeiro momento, a sensibilização da comunidade 

acadêmica para o processo de autoavaliação foi realizada das seguintes 

formas: comunicados, os quais foram enviados por e-mail aos docentes, 

técnico-administrativos e discentes, através das redes sociais e mensagem em 

grupos de sala. 

Realizamos reuniões com coordenações de cursos, líderes de setores, 

docentes, técnico-administrativos, discentes (por meio de seus órgãos 

representativos) e sociedade. 

Também através de marketing, bem como da apresentação de 

cronograma de atividades e dos aspectos acadêmicos considerados na referida 

atividade avaliativa. 

 

3.2 Coleta de dados 

 

A metodologia utilizada, para a coleta dos dados, é a aplicação de 

questionários online de múltipla escolha no site da faculdade, no período de 
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janeiro a dezembro de 2021 para segmentos acadêmicos nos quais são 

avaliados: professores, coordenadores, alunos, infraestrutura, corpo técnico-

administrativo.  

Além de autoavaliação de alunos, coordenadores, professores e 

técnico-administrativos com sugestões propostas para novos projetos de 

acordo com a Missão e os Objetivos da Instituição, gerando relatório com 

apresentação de gráficos, por categoria avaliada. 

Foram analisados os questionários de avaliação institucional através 

dos dados coletados em resposta da aplicação, discutindo as metas e 

propostas obtidas de acordo com os resultados. 

Na análise das dimensões, foram consideradas as respostas por 

categoria, ou seja, discriminadas por segmentos acadêmicos com a intenção 

de socializar a relevância dos fatos e tornar o processo mais transparente. 

Concluída a sistematização e organização dos resultados, os dados 

foram enviados para todas as instâncias avaliadas (coordenações, professores, 

direção, corpo técnico-administrativo), bem como disponibilizadas na página da 

CPA para amplo conhecimento dos alunos, docentes e da sociedade em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Página da CPA com links para a Avaliação Institucional 2021 
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A avaliação das disciplinas, realizada após a autoavaliação 

institucional, no ano de 2021 seguiu o mesmo processo metodológico, porém é 

avaliada uma disciplina de cada vez.  

No decorrente ano, a avaliação foi realizada avaliando a oferta das 

aulas síncronas e remotas e sobre o uso das ferramentas de suporte para o 

acesso e uso do ambiente digital, para assim podermos garantir a qualidade de 

ensino. 

Com relação à composição dos números que conformam o resultado 

final da autoavaliação institucional, é importante destacar que nas dimensões 

em que os três segmentos respondem às mesmas questões, consolidamos as 

respostas, de modo que o resultado expressa a média geral do que pensa a 

comunidade acadêmica que participou da avaliação. Nas dimensões 

específicas, foram consolidadas apenas as respostas de cada segmento. 

Por conseguinte, descrevemos no seu desenvolvimento as informações 

pertinentes a cada eixo/dimensão, de acordo com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI e a identidade da instituição. 

Em seguida, a análise dos dados e das informações apresentadas no 

desenvolvimento, por meio de diagnóstico da IES ressaltando os avanços e os 

desafios a serem enfrentados, evidenciando no relatório parcial o quanto foi 

alcançado em relação ao que foi estabelecido no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), considerando o perfil e a identidade da IES. 

Por fim, sugerimos as ações a partir da análise dos dados e das 

informações, visando à melhoria das atividades acadêmicas e da gestão 

institucional. 

Em conformidade com a Nota Técnica INEP/ DAES/CONAES nº 065, a 

seção do relatório parcial foi organizada em cinco Eixos que contemplam as  

dez dimensões dispostas no art. 3º da Lei nº 10.861, que institui o SINAES. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Depois da análise qualitativa dos dados, as propostas foram delineadas 

para conscientização e mobilização para melhor aplicarmos as avaliações, os 

resultados e o funcionamento da CPA.  

 Corpo Docente, Discente e Técnico-Administrativo: Questionário de 

Autoavaliação Institucional, disponibilizado de forma eletrônica, no 

ambiente virtual Totvs, com disponibilização de questões fechadas. Os 

questionários foram aplicados no primeiro e segundo semestre em 2021. 

 Corpo Docente: Questionário de Avaliação dos cursos e 

disciplinas/docentes. Incluem-se nessa categoria a avaliação do Curso 

pelo discente que também servirá de base para a elaboração do 

Relatório de Avaliação de Curso em 2021. 

 Sociedade: Comunicação com a sociedade através da coordenação de 

responsabilidade social, representante da sociedade civil e egressos em 

2021. 

Desse modo, os discentes, docentes, coordenações, técnico- 

administrativos e sociedade participaram da autoavaliação institucional em 

2021. Por sua vez, os docentes e discentes avaliaram os cursos, bem como as 

IES de modo geral, e por fim, os discentes avaliaram os docentes dos seus 

cursos.  

Os dados e informações coletadas, após tratamento quantitativo e 

qualitativo, são analisados pela CPA e apresentados ao Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – CONEPE  o qual opinará acerca das decisões a serem 

tomadas para a resolução dos possíveis problemas diagnosticados e novos 

encaminhamentos de ações . 

Os instrumentos de avaliação, que são os questionários eletrônicos, 

aplicados aos docentes da graduação, discentes, coordenações além dos 

técnico-administrativos foram elaborados com alternativas fechadas, onde o 

respondente escolheria uma única opção entre ótimo; bom; regular; insuficiente 

e não sei responder. 

Ao final do período de aplicação dos questionários em 2021, os 
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resultados foram tabulados em parceria com os setores Tecnologia de 

Informação – TI. 

Assim, a classificação dos resultados foi realizada por tabulação 

simples, em que as questões permitem apenas uma resposta, ou seja, o 

número de respostas é igual ao número de respondentes. 

Os resultados foram tabulados em dados quantitativos decimais e 

percentuais, de modo a garantir a análise dos dados em potencialidades e 

desafios, as quais foram organizadas em segmentos. 

 Apresentação dos resultados 

 

Nesta seção apresentamos os resultados consolidados da avaliação 

institucional de 2021. A organização dos dados obedeceu à ordem de 

apresentação estabelecida com instrumentos utilizados foi composto por 

questionários não disfarçados quanto aos seus fins com perguntas abertas 

elaboradas a partir do Roteiro de Auto-Avaliação do SINAES/Inep 2004, a partir 

dos 05 eixos e 10 dimensões que estruturam o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior – SINAES, conforme disposição do art. 3° da Lei N° 

10.861. 
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4.1 EIXO 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

 

4.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

a) Os aspectos analisados neste subitem foram: 

 Coerência entre o Planejamento e a Avaliação do Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, e o Projeto Pedagógico do Curso – 

PPC. 

 Atuação da Comissão Própria de Avaliação - CPA na divulgação e  

análise dos resultados, oportunizando a transparência e o 

acompanhamento do processo de planejamento e avaliação com a 

participação da comunidade acadêmica. 

 Ações acadêmicas e administrativas desenvolvidas em função da 

avaliação institucional. 

 Procedimentos de avaliação e acompanhamento do Planejamento 

Institucional, especialmente das atividades educativas. 

 

b) Análise dos Resultados: 

Essa dimensão apresenta os resultados obtidos a partir da perspectiva 

do Planejamento e Avaliação Institucional, foram elaboradas perguntas com 

afirmações positivas sobre a dimensão. 

 Com os relatórios das avaliações de 2021 mediante os dados 

coletados através dos resultados, observou-se uma participação bem 

significativa dos discentes, docentes e corpo técnico administrativo  em 

participação do Processo de Avaliação Institucional - CPA. 

O quadro de corpo técnico tem uma participação bem efetiva na 

avaliação Institucional, isso mostra que o trabalho da CPA vem crescendo e 

contribuindo. 

Constatamos um avanço na avaliação dos professores, coordenadores 

e  colaboradores no quadro dos técnicos administrativo, semestre de 2021.1 

uma participação de 97 que responderam a avaliação da CPA e no semestre 

de 2021.2 um total de 115 participações. 
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Gráfico com o quantitativo de participação docente, discente e técnico administrativo.  
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A avaliação da Dimensão 08 - Planejamento e avaliação, consideramos 

exitosa, frente ao trabalho que foi desenvolvido de sensibilização, 

apresentando em 2021.1, na qual 53,50% dos alunos conhecem a composição 

da CPA assim como sua atuação, e 2021.2 houve um aumento significativo 

para 64,50%. Sobre as melhorias da instituição no decorrer do ano mediante as 

avaliações anteriores 51,50% discentes quanto docentes reconhecem tais 

melhorias, e assim sinalizam a satisfação com o trabalho desenvolvido pela 

CPA. Percebe-se a atuação da CPA visando o aprimoramento contínuo das 

ações realizadas pela IES.  

No primeiro semestre de 2021, a FIED realizou a avaliação interna com 

um questionário extraordinário, o qual fez uma consulta com diferentes 

segmentos da Faculdade buscando mapear as condições socioeconômicas, de 

acesso a recursos tecnológicos e de uso de plataformas digitais pela 

comunidade acadêmica no período de pandemia. 

A Faculdade Ieducare - FIED tem uma gestão organizacional, que 

busca atingir seus objetivos e suas metas, fazendo um acompanhamento 

efetivo e eficaz de todo o processo, com o fim de verificar se as ações estão 

em consonância com o planejado.  

Dessa forma, para verificar o cumprimento de suas ações, a instituição 

promove constante acompanhamento dos objetivos traçados envolvendo toda 

a comunidade acadêmica, em caráter democrático, em que o ensino, a 

pesquisa e a extensão são regidos pela qualidade acadêmica e submetidos a 

uma permanente avaliação institucional. 

A Instituição desenvolve esforços objetivando uma gestão 

administrativa participativa, que busca a otimização de processos e relações 

junto à sociedade. Por meio de seu planejamento, estabelece metas que 

possibilitem uma melhor administração de recursos e tempo pedagógicos, 

utilizando-se de metodologias adequadas de caráter interdisciplinar e 

multidisciplinar, delineadas em planos, programas e projetos executados pelos 

gestores institucionais. 

Em meados de 2020 com avanço da covid-19 nos estados brasileiros e 

de maneira abrangente na região do Ceará trouxe o isolamento social e o 
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bloqueio das aulas presenciais, desafiando assim ampliar novas metodologias 

de ensino, saindo portanto das aulas presenciais para a apresentações online  

mediada por tecnologias, portanto o planejamento e as ações pedagógicas 

foram direcionadas a atender as necessidades atuais do novo cenário 

acadêmico. 

A Faculdade Ieducare conseguiu utilizar-se de tecnologias disponíveis 

e adaptaram seus processos de ensino e aprendizagem para implantar uma 

estratégia apoiada na plataforma e no ambiente virtual de aprendizagem, com 

docentes capacitados e preparados para utilizar ferramentas mais adequadas 

para a aprendizagem ativa. 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

instituído em 2004 pela Lei 10.861, tem como objetivo principal a busca pela 

melhoria da qualidade da educação superior.  

A Comissão Própria de Avaliação, além de acompanhar os processos 

de  avaliação interna, também tem a mesma preocupação com a avaliação 

externa da Instituição, analisando os resultados de cada indicador e 

identificando os conceitos atribuídos em cada um deles, principalmente os que 

apontam para  as fragilidades. 

A tomada de decisão, por sua vez, é a ação decorrente da avaliação, 

ou seja, conhecidas as estratégias que deram certo, é necessário tentar 

disseminar e generalizar o sucesso e corrigir as ineficiências. Por outro lado, é 

necessário deixar de reproduzir as velhas fórmulas, modificar radicalmente o 

que funciona mal ou com baixa qualidade e elaborar alternativas para a 

introdução de novos caminhos. 

 

4.2 EIXO 2: Desenvolvimento Institucional  

 

4.2.1 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

 

a) Aspectos analisados neste subitem são: 

 Coerência entre a missão, o contexto local e regional, e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI. 
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 Relação do PDI com a missão e o contexto em que a instituição está 

inserida. 

 Participação dos órgãos colegiados da instituição na construção e 

implementação do PDI. 

 Coerência entre o PDI e os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC´s). 

 Articulação do PDI com a gestão, avaliações institucionais e demais normas 

internas. 

 

b) Análise dos Resultados: 

 

O Eixo II tem como objetivo abordar o Desenvolvimento Institucional da 

Faculdade Ieducare – FIED e, em acordo com a nota técnica 

INEP/DAES/CONAES Nº 065, de 09 de outubro de 2014, que trata do roteiro 

para relatório de Autoavaliação Institucional, a seção do relatório integra em 

seu desenvolvimento as contribuições da Dimensões I - Missão e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI)  e Dimensões III – Responsabilidade Social 

da Instituição, dentre as dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861, que 

institui o SINAES.  

A faculdade Ieducare – FIED tem como missão é promover educação 

superior de qualidade formando cidadãos capazes de transformar a realidade 

social, com base em inovações científicas e tecnológicas nas diversas áreas do 

conhecimento, respeitando os princípios éticos, culturais e humanistas, visando 

o desenvolvimento da sociedade. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade Ieducare 

vem consolidar a missão da instituição, apresentando os objetivos, metas e 

ações a serem alcançadas, por meio de estratégias, articulados com as 

diretrizes institucionais.  

Foi indagado aos professores e coordenadores:  
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 Você conhece a missão da Faculdade Ieducare - FIED? 

Diante da analise dos resultados dos coordenadores em 2021.1 

(62,50%) alegaram conhecer a missão da instituição e em 2021.2 (87,50%) o 

que percebe-se um aumento significativo. Em 2021.1, conforme os gráficos 

acima, (90,91%) dos docentes demonstraram conhecer a missão e em 2021.2 

(93,23%) alegaram que também conheciam e (39,34%) dos discentes relatam 

que essa missão é desenvolvida com excelência. De modo geral, é percebido 

que os professores, coordenadores e colaboradores conhecem a missão da 

IES, além de um quadro de colaboradores e profissionais de qualidade. Bem 

como, os discentes percebem o potencial da missão que é realizado com 

excelência.  
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Deste modo, foi acolhido os resultados avaliados foram trabalhadas 

fragilidades referentes aos seus diferentes aspectos. Atualmente, além da 

autoavaliação realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), cada curso 

da IES faz avaliações contínuas a fim de sanar as possíveis falhas que são 

encontradas ao decorrer do semestre letivo, com o intuito de promover 

melhorias e evoluções em toda a comunidade acadêmica, relizando 

mobilizações com a colaboração das coordenações de curso.  

Junto aos cursos, existem os gestores pedagógicos que são 

responsaveis pela organização e planejamento da proposta política e 

pedagógica de ensino, e em consonancia com o setor do SEAD (Serviço de 

Acompanhamento ao Discente e Docente), refletem as demandas apontadas 

nas avaliações contínuas a fim de garantir uma educação de excelência para 

os alunos, através de ações. Bem como, os docentes desenvolvem seus 

trabalhos em conformidade com o PDI da Instituição buscando dialogar com o 

Ensino, Pesquisa e Extensão em suas atividades docentes. 

Em 2021 com o desafio de fomentar o ensino aprendizagem em tempo 

de pandemia, a IES investiu na qualificação profissional, na  utilização do AVA 

(Ambiente Virtual de Aprendizagem), o usos das metodologias ativas e 

tecnológicas com a personalização do ensino, com isto reafirma a missão de 

desenvolver novas habilidades dos alunos. 
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Diante dos resultados, (40,17%) dos discentes relatam que as ações 

educativas e interativas adotadas no período de pandemia em 2021 foram 

desenvolvidas com excelência e (51,04%) suficientes atendendo o proposto 

das suas missões.  

As práticas pedagógicas, relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, 

bem como, as práticas administrativas, são desenvolvidas tendo como princípio 

a complementaridade entre si, pois, somente com a harmonia entre estas duas 

dimensões é possível a realização dos objetivos centrais da instituição.  

As características básicas do PDI e suas relações com o contexto 

social e econômico em que a FIED está inserida reflete o presente e o futuro da 

instituição, no qual estão expressas suas concepções de ensino, pesquisa e 

extensão.  

Cumpre-nos afirmar que o PDI expressa a missão, princípios, valores e 

visão de futuro da FIED, e  a conhecer a realidade social nas suas vertentes 

econômica, educacional e cultural, o conhecimento sobre os desafios e 

oportunidades presentes nesta realidade, da propriedade à Faculdade 

Ieducare- FIED para elaborar suas políticas, projetos e programas de forma 

que possam contribuir para a transformação deste contexto do local e regional. 

A oferta de serviços e o apoio institucional são exercícios cotidianos de 

construção da cidadania plena. No desempenho do seu papel de geradora e 

disseminadora de conhecimento, está comprometida com os avanços sociais a 

serem alcançados pela sociedade e, portanto, coloca a assistência prestada 

como espaço de educação e de construção da cidadania. 

A política de inclusão social da Faculdade Ieducare  está baseada na 

crença de que a educação constitui um poderoso instrumento de inclusão e em 

análises socioeconômicas, e também políticas.  

Diante do Projeto Pedagógico do Curso, foi indagado aos acadêmicos:  
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 Em sua vivência acadêmica, você reconhece que a formação 

desenvolvida está contemplando o Projeto Pedagógico do Curso? 

 

Visto que, os Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPCs da Faculdade 

Ieducare - Fied devem ter por princípios a inter e transdisciplinaridade, a 

contextualização, flexibilidade, acessibilidade digital e comunicacional e a 

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa (Iniciação Científica) e Extensão, no 

sentido de promover a educação profissional, científica e tecnológica, 

contribuindo para a formação integral do ser humano e o desenvolvimento 

sustentável da sociedade. 

Desta forma, analisando os resultados com as propostas, (39,34%) dos 

discentes responderam que em 2021.1 reconhecem que o PPC está sendo 

comtemplado na sua formação acadêmica a em 2021.2 (45,19%) alegaram que 

é realizado com excelência, visualizando uma melhoria na excelência a partir 

das fragilidades identificadas no semestre anterior e potencializando no 

semestre seguinte.  

 

4.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

a) Os aspectos analisados neste subitem são: 

 Coerência entre as políticas de responsabilidade social e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI. 
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 Impacto das atividades de responsabilidade social, desenvolvidas pela 

instituição, para o desenvolvimento local e regional. 

 Parcerias com Organizações Não Governamentais - ONG´s, instituições 

públicas e privadas. 

 

b) Análise dos Resultados: 

 

 De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), através 

da Responsabilidade Social a Instituição assume o compromisso de ser parte 

constitutiva do desenvolvimento da sociedade local, regional e nacional, 

contribuindo por meio do conhecimento, de inovação pedagógica, de 

tecnologias e da criatividade na prestação de serviços educacionais para 

resolução de problemas e carências demandadas pela sociedade. 

 A oferta de serviços e o apoio institucional são exercícios cotidianos de 

construção da cidadania plena. No desempenho do seu papel de geradora e 

disseminadora de conhecimento, está comprometida com os avanços sociais a 

serem alcançados pela sociedade e, portanto, coloca a assistência prestada 

como espaço de educação e de construção da cidadania. 

 

De acordo com a apresentação dos gráficos, a responsabilidade Social 

da IES apresenta as formas de conhecimento sobre a importância social da 

inclusão social, onde apresenta um aumento significativo no percentual de 
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excelência diante das propostas de inclusão, onde em 2021.1 a porcentagem 

de excelente era de (38,46%) e em 2021.2 em (44,96%). Percebe-se através 

da baixa porcetagem de não existente, que os discentes reconhecem as ações 

de acessibilidade realizadas na Faculdade Fied.  

Nos mostra que as ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, 

promoção da cidadania, de atenção a setores sociais excluídos, políticas de 

ação afirmativa entre outros, apresentando os critérios adotados pela 

instituição para o acesso dos portadores de necessidades especiais. 

A política de inclusão social da Faculdade Ieducare está baseada na 

crença de que a educação constitui um poderoso instrumento de inclusão e em 

análises socioeconômicas, e também políticas. 

Os indicadores demonstram a capacidade de crescimento e 

desenvolvimento das atividades de responsabilidade social e de inclusão. 

Algumas fragilidades foram detectadas durante o ano de 2021, ao qual foram 

trabalhados para uma melhor funcionalidade dos processos e 

acompanhamento dos mesmos. Atualmente são realizados mais propostas 

pensando nas demandas identificadas através dos nossos discentes, pautando 

no bem estar e na qualidade de ensino também para os mesmos.  

Diante dos dados, a equipe de trabalho apontou uma série de ações 

realizadas em relação a todos estes tópicos, as quais resultaram em melhoria 

significativa dos serviços oferecidos pela Instituição, com o Programa de 

Responsabilidade Social voltado aos alunos e toda sociedade com o 

desenvolvimento de atividades ludicas, interativas e informativas ofertadas por 

todos os cursos da  FIED, os quais promovem a interação  com a comunidade 

local e circuvizinhas. 

A política de Educação Inclusiva da Faculdade Ieducare segue o que 

preceitua a Constituição da República Federativa do Brasil (1988), em seu art. 

205, nos princípios e diretrizes contidos na Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), nos Decretos n°. 5.296/2004, 

5.626/2005, 6.949/2009, 7.234/2010 e 7.611/2011, na Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008), nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos – 



 

 

 
Relatório de Avaliação Institucional  

Ano Referência 2021 

Comissão Própria de Avaliação – CPA 

34 
 

Parecer CNE/CP 8/2012 e no Plano Nacional de Educação - Lei nº 

13.005/2014. 

 

São objetivos dessa política: 

 monitorar as matrículas dos discentes com deficiência, mobilidade 

reduzida e transtornos para provimento das condições de pleno acesso e 

permanência; 

 promover a melhoria do desempenho dos discentes com comprovada 

deficiência por meio do programa de nivelamento em Português, 

Matemática e Biologia; 

 reforçar a política de assistência e acompanhamento estudantil; 

 elaborar estratégias de criação de novas ações e fortalecimento das 

ações existentes no âmbito da educação inclusiva, em parceria com o 

Núcleo de Acessibilidade da Faculdade Ieducare; 

 fortalecer a educação inclusiva nos departamentos da instituição; 

 estimular práticas sociais fundamentadas no respeito aos Direitos 

Humanos; 

 promover ações necessárias para incentivar a redução das 

desigualdades sociais e regionais; 

 conscientizar e incentivar a participação de toda comunidade acadêmica 

na preservação do meio ambiente, exercitando a cidadania; 

 adotar acessibilidade metodológica para todas as graduações a partir da 

diversificação curricular, flexibilização do tempo e utilização de recursos 

para viabilizar a aprendizagem de estudantes com necessidade de 

atendimento especial. 

 

Em 2021, as ações sociais realizadas pelos Cursos de Graduação da 

faculdade foram inúmeras, entre elas se destacam:  
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2021 

II Ciclo de Palestras de Prevenção ao suicídio 

ACESSE A JUSTIÇA E CONHEÇA SEUS DIREITOS: Orientações jurídicas 

Seu Currículo Perfeito! 

MOVA-SE - Aulão de dança 

Refloreste-se: A importância da conscientização ambiental para os dias 

atuais 

Imunização da População e Prevenção de Doenças Endêmicas da Serra 

Aferição de Pressão Arterial e Glicemia Capilar 

RESPIRE BEM: Controle a ansiedade pelo nariz 

Automassagem para relaxamento e ventosaterapia 

Ação Social Sorriso LEGAL 

Brincar é bom demais! 

Você não está sozinho! 

Movimentar para libertar 

O cuidado da saúde mental e as condições de atenção com a população em 

estado de vulnerabilidade e risco de suicídio. 

Agosto Dourado: Precisamos proteger o aleitamento materno. 

 

 

● NPJ - Núcleo de Práticas Jurídicas 

 

O Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ e Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania - CEJUSC setor vinculado ao Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará. Foi uma das metas alcançadas do Curso de Direito, dando 

aos nossos estudantes mais campos de estágio. O Núcleo de Práticas 

Jurídicas (NPJ) é um equipamento colocado à disposição do corpo discente da 

Faculdade FIED, sendo necessário para o currículo dos alunos do curso de 

Direito, porquanto viabiliza a formação prática do aluno ao unir a teoria 

aprendida no decorrer dos semestres da faculdade com o estudo.  

O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) do curso de Direito da FIED foi 
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inaugurado em 2019. Trata-se de um espaço direcionado à prática acadêmica 

e também à prestação de serviços jurídicos à população vulnerável, que não 

possui condições de constituir um advogado profissional. No NPJ, os alunos 

são orientados durante os procedimentos pelo Professor Supervisor do NPJ, 

Pedro Citó e também por nossos professores-advogados da IES. 

O acadêmico do Curso de Direito da FIED, a partir do quinto semestre, 

já inicia seu aprendizado prático, aprendendo a atuar nas mais diversas áreas 

do direito. A partir do nono semestre, passa a estar diretamente em contato 

com o público e com demandas processuais reais, sob a supervisão dos 

professores. 

O Núcleo de Prática Jurídica da FIED realizou, no semestre 2021.2, 43 

(quarenta e três) atendimentos, considerando assistidos enviados pela 

Defensoria Pública e assistidos que procuraram pessoal o Núcleo. 

Em Setembro de 2021, foi inaugurado o Projeto Advocacia Cidadã em 

parceria com a prefeitura de São Benedito, no qual oportuniza a população 

com atendimentos gratuitos a sociedade junto aos discentes da IES. O Projeto, 

teve imensa efetividade entre os meses de novembro e dezembro, com 

números animadores de ações protocoladas que foram editadas pelos 

estagiários da FIED. O funcionamento do projeto tem ocorrido sem 

intercorrências, possibilitando aos estagiários uma vivência real da prática 

profissional, uma vez que as atividades prestadas assemelham-se quase que 

integralidade aos trabalhos realizados no Núcleo de Prática Jurídica. 

Conforme relatórios do Projeto Advocacia Cidadã, durante o semestre 

2021.2 foram realizados 71 (setenta e um) atendimentos pelos estagiários 

vinculados à FIED, resultando em um protocolo de 37 (trinta e sete) ações. 

 

4.3 EIXO 3: Políticas Acadêmicas  

 

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

 

a) Os aspectos analisados neste subitem são: 

 Coerência entre as políticas de ensino, pesquisa e extensão, e o Plano  de 
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Desenvolvimento Institucional - PDI. 

 Oportunidades para docentes e discentes participarem de programas, 

projetos ou atividades de extensão universitária. 

 Oportunidades para docentes e discentes participarem de projetos de 

iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica. 

 

b) Análise de Resultados 

 

O Plano Orientador de Desenvolvimento Institucional-PDI, demonstra o 

comprometimento com a arte e cultura e excelência acadêmica, científica e 

tecnológica, com valores éticos e responsabilidade social. O PDI vigente, que 

corresponde ao período de 2021.1 a 2021.2, é ainda mais enfático ao enunciar 

na missão da Faculdade Ieducare-FIED o objetivo de ser uma Faculdade 

inclusiva, em que a formação e qualificação são voltadas para a busca de 

soluções democráticas na sociedade, por meio do comprometimento com as 

finalidades essenciais de ensino, pesquisa e extensão.  

Toda a estrutura para elaboração, avaliação e monitoramento do 

Planejamento da FIED atende às necessidades institucionais, bem como está 

amparada nos normativos legais que estabelecem a obrigatoriedade de 

apresentarem seus planos de desenvolvimento institucionais.  

Além disso, o processo de elaboração do PDI é um processo aberto a 

todos os membros da comunidade acadêmica e visa a construção de objetivos, 

metas e estratégias com a participação de todos nos programas, projtos ou 

atividades de extensão universitára, tornando-se uma oportunidade apra 

docentes e discente participarem de projetos de iniciação científica e de 

atividades que estimulam a investigação acadêmica. 
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Os gráficos abaixo apresentam um resultado favorável ao que diz 

respeito ao conhecimento e participação da comunidade academica. 

 

Os gráficos a cima apresentados demonstram a integração dos 

discentes na pesquisa/ou extenção mediante o ensino da disciplina 

representando dados gerais sobre as Coordenações de Curso nos semestre 

2021.1 mostrou-se satisfatória com 51,94% e este número aumento no 

semestre 2021.2 com 57,75% destacamos uma parcela considerável de 

respondentes (36,63%)  destacaram como um trabalho excelente e (3,24 %) 

que não possuem conhecimento suficiente para opinar sobre esse programa e 

um índice considerável de insatisfeitos (3,24%) carecendo assim de ação 

saneadora dos atores institucionais responsáveis pelo programa no âmbito da 

FIED. 

 

 Coordenação de curso 
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O gráfico a cima inidica que 90% dos discentes apresentaram 

satisfação das coordenações de Curso atendendo assim as suas necessidades 

no período letivo dos semestres do ano de 2021 e cerca de apenas (6,08 %) 

destacaram que não possuem conhecimento suficiente para opinar sobre esse 

programa e um índice considerável de insatisfeitos (1,12%) no semestre de 

2021.1 e (0,42) no semestre 2021.2  insatisfação a qual diminui, mais ainda do 

assim carece de ação saneadora dos atores institucionais responsáveis pelo 

programa na Faculdade Ieducare-FIED. 

Em análise aos questionários respondidos pela comunidade 

acadêmica, verificamos que os respondentes consideraram que a Política para 

o Ensino, Pesquisa e Extensão da  Faculdade Ieducare – FIED  atende com 

muito bom  considerando o percentual satisfatório. 

Em 2021 a avaliação institucional para o ensino graduação nos 

apresenta um crescimento significativo referente ao atendimento do 

coordenador de curso aos alunos, atendendo assim as demadas e solicitações, 

bem como destacam um bom relacionamento entre professores e alunos, 

resultado que nos permite avançar ainda mais na qualidade do atendimento a 

toda comunidade acadêmica. 
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 Coordenação Administrativa 

A faculdade FIED tem objetivo de promover o desenvolvimento das 

competências institucionais por meio do desenvolvimento das competências 

individuais e das equipes de trabalho, a fim de aprimorar continuamente os 

serviços prestados à comunidade acadêmica. 

Desta forma, o colaborador da Faculdade FIED deverá ser capaz de 

exercer suas competências e habilidades específicas, o que propicia um 

enorme leque de funções e oportunidades estendendo-o ao crescimento 

profissional. Compreendendo essa evolução dos técnicos administrativos, foi 

indagado através da autoavaliação da CPA questionamentos para os 

colaboradores.  
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Neste processo, foi indagado ao pessoal do técnico adminsitrativo:  

A faculdade FIED oferece oportunidades para o seu crescimento e 

desenvolvimento profissional (cursos de capacitação, palestras e etc)?  

Podemos visualizar que, no gráfico acima representa a satisfação dos 

colaboradores técnicos administrativos na avaliação as suas coordenações 

onde está exemplificado que (96,70%) dos funcionários da Faculdade Ieducare 

- FIED reconhecem oportunidade de crescimento e desenvolvimento 

profissional e apenas uma minoria de (3,30%) mostrou não conhecer 

oportunidade dentro do ambito institucional. 

Enquanto ao questionamento sobre os chefes imediatos de setores, no 

gráfico acima foi demonstrado que (93,30%) dos técnicos administrativos confia 

nas decisões tomadas pelo seu chefe imediato na Faculdade Ieducare - FIED  

e apenas uma minoria de (6,70%) demostrou insatisfação diante de tal aspecto 

avaliado. Visto isso, é possível perceber que as decisões relacionadas a 

qualidade da IES é comunicativa dentro dos setores administrativos, 

caminhando em consonôncia com seus colaboradores, o que potencializa o 

desenvolvimento da IES. 

Foi questionado também sobre a comunicação entre chefe e 

colaborador, o gráfico acima representa que (86,70%) dos claboradores 

técnicos administrativos responderam que seu chefe comunica-se claramente, 

havendo apenas (13,30%) que concordam em parte, não comunicando de 

forma imediata. 

 Coordenação de Pesquisa e extensão  
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Nos gráficos a cima o que representa a quantidade de 80% dos 

discentes apresentaram conhecimento sobre grupos de pesquisa de iniciação 

cientifica, no entanto (35,25 %)  destacaram que não possuem conhecimento 

suficiente para opinar sobre esse programa e um índice considerável de 

insatisfeitos (15,68 %)  insatisfação que diminuiu no semestre de 2021.2 

mesmo diante disso,  carece de ação saneadora dos atores institucionais 

responsáveis pelo programa na Faculdade Ieducare-FIED. 

Em 2021, nos gráficos analisados para contemplar este relatório, 

observamos que a Política de Pesquisa e Extensão, apresenta um crescimento 

gradativo no ano de 2021.  

Portanto o planejamento e o desenvolvimento das ações estimularam a 

realização de atividades de pesquisa e de inovações tecnológicas, organizando 

as atividades de pesquisa em projetos, estimulando a formação e consolidação 

de grupos de pesquisa que favoreçam o fortalecimento da área específica de 

conhecimento, bem como a articulação entre as diversas áreas. 

Os gráficos demostram também que há algumas fragilidades sobre o 

desenvolvimento do projeto de extensão os quais deveriam atentar para 

atender algumas demandas e realidades sociais e locais, bem como o 

fortalecimento da divulgação e o estimulo para os discentes e docentes terem 

uma maior participação nos projetos. As fragilidades mensionadas já foram 
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sinalizadas ao setor especicífico com sugestões de melhorias diante dos 

entraves.  

Ações realizadas pela Coordenação de Estágio: 

 Planejamento com a Diretoria Geral de Estágios – DIREST; 

 Mostra de estágios dos cursos de graduação: Fisioterapia, Educação 

Física e Enfermagem; 

 As visitas de supervisão aos equipamentos que ofertam estágios nos 

municípios da região; 

 Ampliação dos convênios com empresas e órgãos públicos para 

captação de oportunidade de estágio; 

 Elaborado relatório de acompanhamento dos acadêmicos em campo e 

preceptores; 

 Fórum dos Estágios. 

 

 Política de Ensino 

 

A Faculdade FIED entende que o acesso ao Ensino Superior, aliado a 

outros elementos estruturais, contribui para a promoção do desenvolvimento 

social, econômico, político e cultural da sociedade, através disso enfatiza a 

proposta de ensino uma prática docente reflexiva com compreensão ampla e 

consistente. A Educação Superior pode ser entendida como espaço 

privilegiado para o conhecimento e superação dos problemas regionais e 

locais, pois prepara pessoal qualificado para o desenvolvimento e bem-estar 

social da população, como também para o exercício da cidadania e da 

autonomia.  

Desta forma, o educador articulará ensino, pesquisa e extensão na 

produção do conhecimento e na prática educativa para atuar de forma ética, 

profissional e com responsabilidade social. 
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Assim, foi indagado ao corpo discente:  

 O corpo docente demonstra experiência profissional em trabalhos que 

tem afinidades com disciplina ministrada?  

De acordo com os gráficos, em 2021.1 (41,67%) dos discentes 

acreditavam na excelência da experiência profissional, enquanto em 2021.2 

(56,49%) alegaram a excelência, o que podemos visualizar um aumento 

significativo entre os semestres. Enquanto, no semestre de 2021.1 (0,56%) 

alegaram que não eram existentes e em 2021.2 (0,0%) acreditavam na não 

existencia.  

De acordo com o PDI, o ensino de qualidade deve vislumbrar o 

aprendizado de conteúdos, formação de pessoas com elevados valores 

humanos, com capacidade crítica de análise e de resolução de problemas, e 

com autonomia para buscar e reconstituir o conhecimento.  

A Política de Ensino da Graduação da Faculdade FIED está assentada 

nas seguintes diretrizes: 

 Implantar, atualizar, adequar e redimensionar permanentemente seus 

cursos, visando atender às demandas sociais e do mercado; 

 Implantar e consolidar o processo de avaliação institucional interna dos 

cursos de Graduação e promover a sua avaliação externa; 

 Realizar estudos que apontem opções de novos cursos, direcionados ao 

desenvolvimento técnico-científico e social da região de inserção;  
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 Promover a permanente integração da graduação com as atividades da 

pós-graduação, de pesquisa (iniciação científica), de extensão e 

responsabilidade social, incentivando a educação continuada;  

 Promover práticas institucionais de interdisciplinaridade, inovações 

didáticas e pedagógicas e o uso de novas tecnologias para que estimulem 

a melhoria de ensino e a formação docente;  

 Adotar formas de acesso a Faculdade FIED buscando a implantação do 

processo seletivo e suas renovações.  

 Ampliar e fortalecer as políticas de iniciação científica, assim como 

outros programas especiais dirigidos ao aperfeiçoamento do estudante de 

graduação; 

 

 

Nas gráficos acima está representado o corpo docente em relação a 

disponibilidade e atenção aos discentes, atendendo as necessidades, onde em 

2021.1 (45,86%) relataram que é atendido com excelência, enquanto em 

2021.2 (49,37%) alegaram a excelência.  A qual mostrou-se satisfatória no que 

diz respeito as políticas de ensino nos Cursos de Grauação da Faculdade 

Ieducare - FIED.  

 

  Política de Extensão 



 

 

 
Relatório de Avaliação Institucional  

Ano Referência 2021 

Comissão Própria de Avaliação – CPA 

46 
 

A extensão universitária configura um dos papéis a ser desenvolvido 

pelas instituições de ensino superior junto à sociedade, pois é por meio dela 

que, a sociedade toma conhecimento dos princípios, objetivos e da missão 

dessas instituições. Por meio das ações desenvolvidas, a comunidade e a 

Instituição se beneficiam mutuamente; a Faculdade FIED compartilha 

conhecimento e assistência e recebe influxos como retroalimentação deste 

conhecimento. 

 

Visto isso, foi indagado ao corpo discente sobre o incentivo do 

desenvolvimento de projetos de extensão no curso, e em torno de (43,22%) 

relataram que era desenvolvido com excelência, enquanto uma minoria de 

(8,47%) e (2,54%) relataram ser insuficente ou inexistente.  

Nos gráficos analisados neste relatório, observamos que os projetos de  

Extensão, apresentaram um crescento aumento no que diz respeito ao 

desenvolvimento dos projetos atendendo a grande maioria dos discentes 

correspondendo a uma pequena diminuição no período letivo 2021.2 em 

comparação ao semestre 2021.1 no quesito excelência. Apesar disso, mostra-

se suficiente e atendendo as demandas dos discentes. 

 O planejamento e o desenvolvimento das ações estimularam a 

realização de atividades de pesquisa e de inovações tecnológicas, organizando 

as atividades de pesquisa em projetos, estimulando a formação e consolidação 
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de grupos de extensão que favoreçam o fortalecimento da área específica de 

conhecimento, bem como a articulação entre as diversas áreas. 

Os gráficos demostram também que há algumas fragilidades sobre o 

desenvolvimento do projeto de extensão os quais deveriam atentar para 

atender algumas demandas e realidades sociais e locais, bem como inovações 

por meio da divulgação e o estimulo para os discentes e docentes terem uma 

maior participação nos projetos. 

As fragilidades mencionadas já foram sinalizadas ao setor especicífico 

com sugestões de melhorias diante dos entraves.  

 

Conforme o PDI as diretrizes que nortearão a Política de Extensão são: 

● Implantar e desenvolver a extensão em todos os Cursos da FIED , como 

um dos instrumentos de formação profissional em articulação entre o 

Ensino e a Iniciação Científica; 

● Compreender os Projetos de Extensão  como um conjunto de atividades 

de caráter: educativo, cultural  ou científico, a serem desenvolvidos nas 

Coordenações de cada Curso, deliberadas pela Coordenação Acadêmica. 

● Ofertar eventos (cursos, semanas  acadêmicas, fóruns, seminários, 

simpósios e entre outros) entendidos como atividades de caráter técnico, 

científico ou cultural,  objetivando acesso da comunidade acadêmica às 

diversas áreas do conhecimento. 

● Promover projetos de relevância social, sobretudo das comunidades 

situadas próximas às instalações da IES, de forma que sejam possíveis 

uma intervenção mais eficaz e a tabulação dos resultados. 

● Promover de forma prioritária projetos de natureza interdisciplinar que 

permitam a contextualização  das ações em uma  perspectiva global, 

buscando  a transformação social. 

● Estabelecer parcerias com instituições da sociedade civil, órgãos 

governamentais e entidades para garantir a elaboração e execução de  

atividades de extensão. 

● Assegurar a articulação entre o ensino e a iniciação científica com as 

demandas sociais, referentes às áreas da Educação, da Saúde, da 
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Gestão, buscando o comprometimento da comunidade acadêmica com os 

interesses e necessidades da sociedade. 

● Fomentar atividades de apoio, participação e desenvolvimento das 

comunidades, embasadas em princípios de sustentabilidade e do 

empreendedorismo. 

 

 

4.3.2 Dimensão 04 – Comunicação com a Sociedade 
 

 

a) Os aspectos analisados neste subitem são: 

 Coerência entre a comunicação com as comunidades externa e interna, 

utilizando-se como recursos (jornais, revistas, informativos, internet, quadro 

mural e vídeos). 

 Atuação da Ouvidoria no atendimento (sugestões, críticas e reclamações) 

 

b) Análise de Resultados 

 

Na análise dos resultados referentes a comunicação com a sociedade é 

possível destacar potencialidades formas de respostas em 2021 apresentaram-

se melhores ou equivalentes aos anos anteriores.  
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De acordo com a representação nos gráficos acima, a ouvidoria tem 

contribuido para o diálogo entre a Faculdade FIED e a comunidade academica,  

apresentando conhecimento sobre a necessidade dos serviços apresentados 

com um significativo aumento no ano de 2021. Sendo assim, a porcentagem de 

excelente era de 34,32% e em 2021.2. Percebe-se na baixa porcetagem de 

não existencia, no qual os discentes reconhecem as ações de comunicação e 

engajamento realizadas na IES. 

Nos mostra que as ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, 

promoção da cidadania, de atenção voltada aos membros da instituição. A 

política da Faculdade Ieducare está baseada na crença de que a educação 

constitui um poderoso instrumento de comunicação com a comunidade 

academica. 

A comunicação interna como a Instituição se fortaleceu em 2021 com o 

Setor de Comunicação e marketing, uma  equipe de especialistas na área para 

que se faça cumprir seus objetivos de informação e orientação a acadêmicos, 

professores, colaboradores e sociedade civil,  manifestado para a comunidade 

por intermédio de um processo eficiente de comunicação através das seguintes 

políticas mediadoras: 

 criar canais internos de comunicação eficientes; 

 promover ampla divulgação dos Programas e Projetos Institucionais que 

explicitam o seu código de valores para toda a comunidade educativa; 

 agilizar o processo de captação e retorno da informação por meio da 

ação de uma "ouvidoria"; 

 desenvolver programas para a mídia local (vídeo/áudio/texto) traduzido 

para a sociedade a Faculdade em termos de sua concepção, finalidades, 

objetivos, missão e visão, ou seja, suas bases filosóficas; 

 divulgar o Portfólio (cursos) e serviços; 

 inserir-se na mídia local, mediante planejamento e geração de novos 

fatos de forma contínua; 

 utilizar os espaços disponíveis nos meios de comunicação local para 

publicação de matérias sobre a organização, as pessoas que nela 

trabalham e os resultados obtidos. 
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A interlocução entre a comunidade acadêmica tem avançado e 

favorecido o desenvolvimento da instituição e um bom entendimento entre a 

comunidade acadêmica. 

As estratégias sugeridas e os meios de comunicação internos e com a 

sociedade foram realizados pela internet, site institucional, rede social 

institucional, participação em rádio local apresentando as ações acadêmicas a 

comunidade local e regional e mídia externa. 

Em 2021.1 e 2021.2 com atuação dinâmica da ouvidoria, inclusive  

online,  os  canais abertos de comunicação identificaram a existência de 

critérios sistematizados e claros para resolução de problemas internos e 

externos a Faculdade Ieducare-FIED benéfico para atendimento às 

necessidades do seu corpo docente, discente e técnico-administrativo. 

A comunicação interna é um ponto que continua a ser muito elogiado 

no ano de 2021. A disponibilidade da ouvidoria em receber sugestões, críticas 

e depoimentos dando respostas eficientes e rápidas mantendo um nível de 

satisfação significativo valorizou e incentivou o desenvolvimento sócio 

educacional, dando credibilidade a quem a ele recorrer. 

Os aspectos são o conhecimento do participante sobre os meios de 

comunicação da universidade, como o participante julga os meios de 

comunicação adotados pela instituição, o uso da ouvidoria por parte dos 

avaliadores e a relação interpessoal entre os técnicos-administrativos e os 

demais núcleos da Faculdade FIED. Sobre o conhecimento dos participantes a 

respeito dos meios de comunicação adotados pela FIED. 

 

4.3.3 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

 

a) Os aspectos analisados neste subitem são: 

 

 Realização de eventos científicos, culturais, técnicos e artísticos esportivos. 

 Meios de divulgação de trabalhos e produções discentes. 

 Oportunidades para os discentes superarem problemas e dificuldades 
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relacionados ao processo de formação. 

 Políticas de acesso aos estudantes. 

 Controle e acompanhamento de ingressos. 

 Avaliação de indicadores de resultados obtidos. 

 Avaliação do processo burocrático da Instituição. 

 

b) Análise de Resultados 

 

Avaliação demonstra o compromisso institucional com o 

autoconhecimento e sua relação com o todo, em prol da qualidade de todos os 

serviços que a IES oferece para a sociedade. Quanto ao grau de satisfação em 

relação ao Serviço de Acompanhamento ao Discente e Docente - SEAD, 

aproximadamente (85%) dos respondentes estão satisfeitos com o programa 

no âmbito da Faculdade Ieducare-FIED. Destacamos uma parcela considerável 

de respondentes (35,56%) destacaram como um trabalho excelente e (13,33%) 

que não possuem conhecimento suficiente para opinar sobre esse programa e 

um índice considerável de insatisfeitos (1,11%) carecendo assim de ação 

saneadora dos atores institucionais responsáveis pelo programa no âmbito da 

FIED. 

A política de atendimento aos discentes e docentes das Faculdade 

Ieducare-FIED tem constituído sua base de planejamento dentro das diretrizes 

estabelecidas pelo PDI e pela sua responsabilidade social, tendo sempre como 
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premissa a valorização do processo de ensino-aprendizagem. De acordo com o 

PDI, para um maior acompanhamento do discente a Faculdade Ieducare- FIED 

que criou o Serviço de Acompanhamento ao Discente e Docente- SEAD seno 

um serviço inovador que dispõe para o atendimento aos alunos e professores 

da Instituição Ieducare– FIED. 

Buscando ser um espaço mediador nas dificuldades de 

relacionamentos interpessoais e na sociabilidade institucional. Oferece atenção 

primária aos discentes e docentes envolvendo a escuta de situações problema, 

identificando dificuldades, de forma a ajudá-los a minimizar a ansiedade e 

orientá-los no encaminhamento de possíveis soluções. Tem contribuido para o 

desenvolvimento do processo de adaptação dos discentes e docentes, numa 

perspectiva de intervenção que integre os aspectos emocionais, pedagógicos e 

de acessibilidade / inclusão. 

Realiza mediações no cunho de responsabilidade social, como 

também, problemas psicológicos e falta de controle em administrar o tempo 

para as disciplinas e trabalhos acadêmicos estão entre as diversas causas que 

podem gerar notas baixas, reprovações e até mesmo desistências.  

Os Programas de Apoio Pedagógico, Financeiro e Estímulos à 

Permanência dos alunos são formas de atenção tanto no que se refere ao 

desempenho escolar quanto a fatores que podem dificultar a sua permanência 

na faculdade.  

A Faculdade FIED tem buscado implementar ações de fortalecimento 

das políticas acadêmicas através de estudos sobre a evasão e retenção, 

auxílios financeiros para atividades de campo, participação em eventos, 

garantia de recursos para bolsa monitoria, auxílios estudantis, principalmente, 

melhor eficiência nos processos de ensino-aprendizagem. Quantos às políticas 

para o ensino na modalidade presencial, esta FIED em consonância com o que 

estabelece o PDI, vem criando novos cursos e fortalecendo os cursos mais 

antigos para atender às demandas da sociedade. 

Quanto ao apoio aos discentes tem-se um acolhimento nos primeiros 

dias do semestre letivo, apresentando a FIED, programas e perspectivas; o 

Serviço de Atendimento ao Discente e Docente (SEAD) com atendimentos 
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psicopedagógico e psicológico, bem como os PPC dos cursos.  

Outro aspecto importante é o apoio aos projetos de extensões e sua 

articulação com o ensino, cabe ainda ressaltar os acordos de cooperação 

firmados pela FIED para fomentar a pesquisa.  

A FIED tem como política garantir o apoio necessário à plena realização 

do aluno como universitário (nos âmbitos acadêmico, cultural, social e político), 

bem como desenvolver mecanismos que promovam condições 

socioeconômicas que viabilizem a permanência dos alunos de baixa renda.  

Assim, dentro de Serviço de Acompanhamento ao Discente e Docente 

(SEAD) apresentam-se programas que visam a qualidade de ensino através 

dos mesmos e inclusão educacional, como: 1. Programa de Acessibilidade e 

Inclusão; 2. Programa de Acompanhamento ao Ingressante; 3. Programa de 

Nivelamento; 4. Programa de Atendimento ao Estudante e Docente; 

5.Programa de Atendimento ao Estudante e Docente; 6. Atividades de 

Monitoria; 7. Programa de Apoio a participação de eventos 8. Projeto de 

capacitação de líderes de turma; 9. Programa de Apoio Financeiro e 

Permanência; 10.Programa de Acompanhamento ao Egresso. 

Dentro desse contexto, o SEAD vem atendendo uma grande quantidade 

de alunos com o objetivo de auxiliar e acompanhar os estudantes com medidas 

que possam auxiliar na superação dos obstáculos, e, assim, possibilitar um 

melhor desempenho acadêmico. Portanto, o SEAD deu maior assistência aos 

docentes e discentes, elevando o grau de satisfação destes no ano de 2021. 

 

Para tanto, pretende: 

 

● desenvolver uma política de acompanhamento do corpo discente, 

nomeadamente ao nível da tutoria e atendimento; 

● proporcionar ao estudante de graduação oportunidade de engajar-se em 

projetos de Pesquisa e Extensão que possibilitem o aprofundamento em 

determinada área e o desenvolvimento de atitudes e habilidades 

favoráveis à sua formação profissional; 

● criar condições para que membros do corpo discente possam 
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desenvolver formas de pensamento e de comportamento para o trabalho  

intelectual independente; 

● prestar assistência cultural, desportiva, recreativa e social aos seus 

alunos; 

● proporcionar oportunidades de participação em programas de melhoria 

das condições de vida da sociedade e no processo geral do 

desenvolvimento; 

● firmar, sempre que possível, convênios com entidades públicas e 

privadas para obtenção de estágios e bolsas de estudo, com vistas ao 

treinamento e à melhor formação de seus alunos, objetivando o seu 

preparo para ingresso no mercado de trabalho; 

● assegurar a representação na composição dos órgãos colegiados 

acadêmicos, com direito a voz e voto, conforme o disposto no Regimento 

Geral da Faculdade; 

● garantir representação estudantil, de natureza essencialmente 

acadêmica e política, que traduza os interesses dos estudantes de acordo 

com a forma de organização do seu movimento, visando à melhoria da 

Faculdade e sua integração com a sociedade. 

 

 A FIED apoia a organização e a participação discente nos colegiados 

de cursos, na Comissão Própria de Avaliação (CPA), com direito a voz e voto. 

Os discentes têm sua representatividade junto à instituição por meio dos 

Centros Acadêmicos (CAs) dos cursos de graduação, que tem o papel de 

encaminhar suas reivindicações, promovendo debates, palestras e reuniões de 

forma democrática e aberta a todos que quiserem participar. 

 A Monitoria também é outro aspecto importante na Faculdade FIED 

que faz parte do atendimento ao discente e é uma atividade prevista por 

resolução, em que o acadêmico, por meio de seleção, exerce auxilio aos 

professores no desempenho de atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

seguindo rigorosamente a orientação dos mesmos. Ela é entendida como 

instrumento para a melhoria do ensino, que visam fortalecer a articulação entre 

teoria e prática. 
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Período da Pandemia – COVID 19 – ANO REFERENCIA: 2021 

 

Diante da excepcionalidade dos últimos anos devido a pandemia, 

frente ao enfrentamento da Covid-19, que ocasionou a situação de 

isolamento/distanciamento social no decorrer do ano de 2021, devido as 

circustancias a CPA da FIED deparou-se com a necessidade de avaliar 

dimensões propostas como a metodologia adotada no período de pandemia e 

se foram efetivas no processo de ensino e aprendizagem, no qual os alunos 

em maioria relataram a satisfação e excelência nesse período.   

Nos meses de Março a Maio os casos de COVID-19 intensificaram 

novamente com as novas cepas, consequentemente as aulas precisaram ser 

interrompidas  novamente devido esse aumento. Mas, no segundo semestre de 

2021 as aulas retornaram gradualmente ao presencial através do formato 

híbrido (presencial e remoto), de acordo com a capacidade permitida, no qual 

na realização da matricula escolhia a modalidade que melhor se encaixavam. 

Durante esse período foi necessário ter um olhar sensível às questões que 

poderiam intervir e/ou influenciar na dinâmica educacional, buscando manter a 

prestação de serviços e o ensino de qualidade.  

Com o retorno do distanciamento proporcionado pela pandemia no ano 

de 2021 houve um empenho por parte de todos os servidores em se capacitar 

para a utilização e adequação dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVAS) 

com o objetivo de diminuirmos o distanciamento entre a instituição e os alunos, 

bem como a melhoria dos usos das metodologias ativas e tecnólogicas, com 

intuito de fortalecer mais ainda os discentes nesse período.  

Mesmo frente às dificuldades ocasionadas pela pandemia do 

coronavírus observamos na avaliação que os discentes avaliaram de forma 

muito satisfatória a atuação, desenvolvimento das atividades, metodologia, 

tecnologias, apoio ao discente e comunicação, frente ao aspecto educacional. 
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4.4 EIXO 4: Políticas de Gestão  

 

4.4.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 

a) Os aspectos analisados neste subitem são: 

 Planos de Cargos, Salários e Carreira com critérios claros de admissão e de 

progressão. 

 Programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida 

de docentes e colaboradores técnico-administrativos. 

 Integração entre os membros da Instituição. 

 

a) Análise de Resultados 

 A FIED possuem um programa institucionalizado de capacitação 

docente e de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-

administrativo, normatizados em Resolução específica da Mantenedora. O 

quadro abaixo ilustra a identificação das propostas e respectivos resultados 

encontrados pela CPA no tocante a política de pessoal, carreira do corpo 

técnico e do corpo docente. 
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A comunicação interna é um ponto que continua a ser muito enaltecido 

no decorrer  do presente ano, os colaboradores em geral se sentem mais 

informados das decisões da  Fied. A interlocução entre a comunidade 

acadêmica tem avançado e favorecido o desenvolvimento da instituição e um 

bom entendimento entre a comunidade acadêmica. 

Atendendo as politicas de Planos de Cargos, Salários e Carreira 

58,45% dos colaboradores destacam sobre a estabilidade financeira e o 

desenvolvimento do plano de cargos e carreiras, outro ponto de destaque foi o 

incentivo de participação em cursos de capacitação profissional e em palestras 

e/ou seminários. 

A maioria do corpo docente tem, no mínimo, formação de pós-

graduação lato sensu e experiência acadêmica/profissionais adequadas às 

políticas constantes dos documentos oficiais da IES.  

     De acordo com a avaliação 96,70% dos docentes conhecem a Política 

Institucional voltada para a qualificação do corpo docente. 

  Em 2021 foi dada continuidade com atuação dinâmica da ouvidoria, 

inclusive online, os canais abertos de comunicação identificaram a existência 

de critérios sistematizados e claros para resolução de problemas internos e 

externos à IES, benéficos para atendimento às necessidades do seu corpo 

docente, discente e técnico-administrativo. 

   Aspectos como cursos de capacitações foram sugeridos, palestras, 

momentos de acolhida dos colaboradores e professores, comemorações em 

datas especiais e prontamente foram acatadas como forma de melhorar a 

integração entre os membros. 

 A  FIED possui Plano de Cargos, Salários e Carreiras atualizado e 

dialogado com o Corpo Técnico-Administrativo e Corpo Docente atendendo as 

demandas nesta IES.  

 Os ambientes estão constantemente em processo de atualização 

mediante o crescimento da IES, inclusive no quesito segurança e elemento 

humano capacitação dos colaboradores tem avançado com participação em 

Cursos, Treinamentos, Congressos, entre outros.  
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4.4.2 Dimensão 06 – Organização e Gestão Institucional  

 

a) Os aspectos analisados neste subitem são: 

 

 Funcionamento, composição e atribuição dos órgãos colegiados. 

 Uso da gestão e tomadas de decisão institucionais em relação às 

finalidades educativas.  

 Uso da gestão estratégica para antecipar problemas e soluções.  

 Modos de participação dos atores na gestão (consensual, normativa, 

burocrática).  

 Investimento na comunicação e circulação da informação (privativa da 

gestão central ou fluida em todos os níveis). 

b) Análise de Resultados 

 Direção Geral / Direção Administrativa 

Diretoria Acadêmica 
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 Secretaria Acadêmica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A organização acadêmica, estrutura responsável pela atividade fim da 

instituição educacional, e a organização administrativa, responsável pelo 

suporte técnico-instrumental com vistas a excelência do ensino, estão 

estruturadas a partir de órgãos de diferentes naturezas e com funções distintas, 

que garantem a gestão com base na decisão colegiada e o respeito à 

autonomia da Instituição.  

A Instituição adota um processo de gestão democrática garantindo a 

participação de representantes de diferentes segmentos no processo das 

decisões, oportunizando iniciativas e ações coletivas e organizadas além de 

assegurar a autonomia e a representatividade dos órgãos gestores e 

colegiados, bem como a participação de todos os segmentos da comunidade 

(docentes, discentes, pessoal técnico-administrativo e sociedade civil 

organizada), com a devida regulamentação do mandato dos membros que 

integram os órgãos colegiados conforme consta nos regulamentos 

institucionais. A avaliação dessa dimensão contemplou tanto a análise objetiva 

dos mecanismos de gestão acadêmica por parte da CPA, como foram 

aplicadas questões acerca dos órgãos colegiados quando da pesquisa 

institucional.  

A maioria dos docentes e técnico-administrativos tem conhecimento e 

se mobiliza para a participação nos diversos órgãos. Sendo 52,24% dos 

docentes tem conhecimento que podem atuar no Colegiado do Curso, 90,5% 
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sabem que podem ser membros do NDE. Sobre a ampliação e 

desenvolvimento da prática docente no período de pandemia, 59,74% dos 

professores registraram um avanço no seu fazer pedagógico.   

 A instituição tem avançado no sentido de assegurar que as propostas 

de políticas na IES sejam direcionadas adequadamente para cada órgão de 

sua estrutura organizacional, assegurando assim, além de democracia, 

representatividade no processo de tomada de decisão dentro da IES. A atual 

estrutura organizacional descrita nos documentos oficiais revela a necessária 

participação dos segmentos constitutivos da comunidade acadêmica, haja vista 

a presença dos técnico-administrativos nos processos decisórios e o aumento 

da representatividade discente nos conselhos deliberativos. 

A Gestão da FIED tem realizado, ao longo do seu curso, grandes 

projetos para expansão da oferta de cursos, bem como para atingir qualidade 

acadêmica e administrativa dos já existentes, ampliando a infraestrutura física, 

instalações modernas e adequadas, atualização e atendimento às 

normatizações, investindo em novos sistemas de informação, apoiando a 

valorização dos recursos humanos e de suas condições de trabalho, com vistas 

a oferecer um atendimento interno e externo de qualidade, apoiando o 

incentivo a cultura e preservação ambiental, investindo na manutenção, 

atualização e ampliação permanente do acervo bibliográfico, dos laboratórios e 

de seu patrimônio, realizando reformas, construções e ampliações, visando 

sempre à segurança institucional, exigências sanitárias, inclusão social, 

proteção à saúde e ao ambiente, eficiência energética, climatização, sempre 

com a preocupação de viabilizar a superação das metas, que sustentam a sua 

missão e que norteiam a sua atividade fim: Ensino, Pesquisa e Extensão.  

Tal estrutura expressa uma decisão política que objetiva contribuir para 

o desenvolvimento de uma comunidade acadêmica democrática e solidária, 

onde o coletivo se sobrepõe ao individual, a responsabilidade e o respeito são 

condições de convivência. Buscando formar um todo coerente, onde as partes 

têm como fonte de integração o aluno, sujeito e agente da ação educativa, a 

estrutura organizacional da FIED oferece o necessário apoio administrativo e 

eficaz funcionamento das atividades pedagógicas. 
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4.4.3 Dimensão 10- Sustentabilidade Financeira  

 

a) Os aspectos analisados neste subitem são: 

 

 Obrigações trabalhistas.  

 Dotação de equipamentos e infraestrutura. 

 Comparação de demanda de clientes.  

 Sustentabilidade financeira.  

 

b) Análise dos resultados  

As obrigações trabalhistas não comprometem a sustentabilidade da 

FIED  uma vez que são cumpridas em sua totalidade. A FIED ampliou o quadro 

do Corpo Discente, em função da qualidade oferecida e da ampliação de seus 

Cursos de Graduação, bem como a disponibilidade de Programas de Incentivo 

como FIES, (com descontos que variam de até 100% de acordo com a 

comprovação da necessidade do estudante desde a matrícula), bolsas de 

estudos por regulamento da IES, Pravaler, Convênios Municipais e 

investimentos na infraestrutura e qualidade de ensino. 

Os investimentos são estimados para atender ao financiamento de 

programas de Iniciação Científica, Pesquisa, Extensão, capacitação de fatores 

humanos e expansão e atualização do acervo da Biblioteca, bem como à 

construção, ampliação, adaptação e melhoria da infraestrutura física e de 

apoio, aquisição de equipamentos e melhoria de laboratórios. 

A estimativa dos investimentos baseia-se nos cronogramas de 

edificações e aquisição de equipamentos, móveis e utensílios etc. Nas 

propostas da área acadêmica, observados os preços de mercado, cabendo à 

Mantenedora cobrir os possíveis déficits. 

Os resultados positivos apurados em balanço serão sempre aplicados 

no desenvolvimento da Instituição e na melhoria qualitativa dos serviços 

educacionais nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

O salário-aula dos docentes é estipulado em função da qualificação 

acadêmica. 
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O processo de elaboração do orçamento institucional tem como 

premissa as demandas da mantida, as quais são apresentadas por seus 

gestores para subsidiar o planejamento da mantenedora e, por consequência, 

da mantida. Desta forma, o processo orçamentário é estruturado de forma 

conjunta, com o objetivo de garantir a prestação dos serviços educacionais 

respeitando a sustentabilidade financeira da IES.  

 

 

 
  

4.5 EIXO 5: Infraestrutura Física  

 

4.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

a) Os aspectos analisados nesse subitem são: 

 

 Adequação da infraestrutura da Instituição (salas de aula, biblioteca, 

laboratórios, áreas de lazer,  equipamentos  de informática, rede de 

informações e outros) em função das atividades  de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

 Políticas institucionais de conservação, atualização,  segurança e de 

estímulo à utilização dos meios em função dos fins. 

 Utilização da infraestrutura no desenvolvimento de práticas pedagógicas 

inovadoras. 

 

b) Análise dos resultados 

 

             A Biblioteca da Faculdade FIED têm como finalidade servir, de acordo 

com suas disponibilidades, ao corpo docente, discente e técnico-administrativo, 

facultando-lhes empréstimo domiciliar e consulta local do seu acervo. A 

Biblioteca da instituição vem passando por um processo de mudança e 

modernização dos serviços no ano de 2021 e ocorreu crescimento do acervo, 
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com atualização de publicações e aquisição de novos títulos, além da estrutura 

modificada buscando uma melhoria da qualidade para os discentes. Também 

possui diversos títulos de periódicos e ainda possibilita consulta ao portal da 

CAPES para a comunidade acadêmica com capacitações oferecidas pelos 

bibliotecários quando solicitada pelos coordenadores de cursos e demais 

interessados. A Faculdade também oferta um aplicativo uma biblioteca virtual 

com mais de 7 mil títulos. 

 A Biblioteca da Faculdade FIED está distribuída em: Setor de 

Administração/ Bibliotecários, Setor de Reserva de Sala de Estudo em Grupo e 

Referência; Balcão de Atendimento com Setor de 

Devoluções/Renovações/Reservas com computadores e Setor de 

Empréstimos/Reservas com computadores para atender aos usuários; Setor de 

Referência; Setor de Acervo geral; Setor de Periódicos; Setor de Trabalhos 

Acadêmicos, espaço de estudo, salas para estudo em grupo, mesas redondas 

para estudo em grupo, cabines para estudo individual e uso de notebook; 

computadores para consulta ao acervo e base de dados; Laboratório de 

Pesquisa e Multimídia com acesso à internet; Espaço de convivência. 

 A partir dos resultados no gráfico abaixo, percebe-se que a 

comunidade acadêmica avaliou o espaço físico, mobiliário e acervo com 

excelência em 2021.1 com 33,89% e em 2021.2 com 43,70% visualizando um 

aumento significativo, além do que houve uma diminuição significante de 

insuficiência em 2021.1 em relação a 2021.2 com 5,04% de insuficiência, assim 

percebendo-se que as melhorias estão alcançando a qualidade para os 

discentes no seu processo acadêmico.  
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A Biblioteca também conta com plataforma digital disponíveis para os 

alunos que assegura os acessos online (formato PDF’s) e simultâneos a 15 mil 

usuários (alunos, professores colaboradores vinculados à Instituição). Conta 

com mais de 7.000 títulos de cunho técnico, científico e profissional de 

qualidade das principais editoras acadêmicas do país. Visto isso, os discentes 

avaliaram a minha biblioteca que em 2021.1 48,62% atendiam as necessidades 

e em 2021.2 avaliaram em 52,97% que atendiam as necessidades dentro da 

base.  

De modo geral, é visto que a biblioteca da Faculdade FIED, a partir das 

suas melhorias, tem atendido de maneira satisfatória e com excelencia a sua 

comunidade acadêmica, bem como seus docentes e técnicos administrativos, 

assim atendendo as expectativas propostas por eles e visualiando as tentativas 

de evoluções dentro das fragilidades.  

 

Laboratórios 

 

  Os laboratórios da Faculdade FIED visam possibilitar um ensino de 

alto nível e atualizado, colocando o aluno em contato com equipamentos 

regularmente utilizados na realidade profissional. Os laboratórios que 

existentes são: Laboratório de Microscopia; Laboratório de Química e 

Bioquimíca; Laboratório de Anatomia; Laboratório de Habilidades; Laboratório 

de Desenho técnico; Laboratório de Semiologia e Semiotecnica; 02 
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Laboratórios de Informática. 

  Os laboratórios multidisciplinares são de ensino construídos para 

receberem as mais diversas aulas práticas dos Cursos de Graduação e Pós-

Graduação da Faculdade FIED. Os mesmos atendem às especificações de 

infraestrutura considerando os aspectos: dimensão, limpeza, iluminação, 

ventilação, segurança e conservação; biossegurança, padrões e normas 

técnicas exigidas pela legislação vigente referente a serviços oferecidos e as 

normativas do Ministério da Educação, e quando compete, aos órgãos 

profissionais relativos aos cursos. 

 

  As principais políticas para os laboratórios se referem a: 

 

 Garantir instalações e infraestrutura dos laboratórios; 

 Disponibilizar laboratórios, de modo a atender as necessidades dos 

programas de Ensino e Pesquisa; 

 Equipar os laboratórios, de modo a possibilitar sua modernização e 

efetivo funcionamento; 

 Assegurar a manutenção dos equipamentos e fornecimento regular do 

material de consumo específico, imprescindíveis à continuidade dos 

trabalhos nos laboratórios; 

 Assegurar condições adequadas de iluminação, ventilação, instalações 

hidráulicas e elétricas e limpeza; 

 Manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, 

adequação e atualização; 

 Manter mobiliário adequado e suficiente para arquivo, guarda e 

exposição de material de consumo, reagentes, vidrarias e equipamentos 

em geral; 

 Estabelecer normas e prover equipamentos de segurança mantendo-os 

em plenas condições de funcionamento; 

 Contratar e qualificar pessoal técnico em quantidade suficiente para 

executar as atividades laboratoriais.  
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    Visto isso, foi indagado aos acadêmicos sobre os espaços físicos e 

distribuição dos equipamentos nos laboratorios, assim favorecendo a 

aprendizagem. Em 2021.1 52,49% relataram que favorecem de forma 

satisfatoria e em 2021.2 foi relatado a satisfação por 52,52%. Porém, é válido 

ressalta que ainda 13,03% dos acadêmicos em 2021.2 acreditam que não 

sejam suficientes, o que fica como um ponto para a melhoria das fragilidades.  

 

  

CONCLUSÕES 

 

A Comissão Própria de Avaliação conclui que o processo de auto 

avaliação institucional foi de grande valia, visto que será possível a IES 

identificar suas fragilidades e potencialidades, podendo adotar ações de 

melhoria, onde foram identificados problemas e desta forma melhorar a oferta e 

qualidade do ensino. 

O processo de auto avaliação 2021 teve início em maio e conclusão 

em dezembro de 2021. Nesse sentido, a CPA buscou verificar ao decorrer do 

ano identificar as ações tomadas no processo de auto avaliação, tornando o 

processo de avaliação uma continuidade da auto avaliação.  

Sendo assim, este relatório se constitui como um instrumento de 

reflexão de toda a comunidade acadêmica acerca da necessidade da Auto 

avaliação constante para que os processos de retroalimentação subsidiem o 

planejamento e a execução, sendo tomado como referência para o 



 

 

 
Relatório de Avaliação Institucional  

Ano Referência 2021 

Comissão Própria de Avaliação – CPA 

68 
 

planejamento, organização, implantação, avaliação e consolidação de uma IES 

cada vez mais fortalecida e alinhada às necessidades de sua comunidade 

acadêmica e, de forma ampliada, da sociedade em geral. 

 Em todo o processo de auto avaliação demonstra-se que a Instituição 

realiza a sua missão com qualidade e responsabilidade social. Os problemas 

revelados nas diversas pesquisas demonstraram-se na maioria operacionais 

enquanto que as potencialidades se concentram em aspectos essenciais da 

vida acadêmica como a qualidade do ensino, a competência e 

responsabilidade de docentes e administradores, entre outros itens. 

Durante o processo de avaliação, a CPA foi muito bem recebida pelos 

setores responsáveis pelo cumprimento das dimensões avaliadas, os quais se 

tornaram cientes dos processos e ações desenvolvidas pela CPA e 

propuseram-se a buscar formas de melhoria nos quesitos em que se 

encontraram os entraves. Nesse relatório parcial, a CPA apontou todas as 

ações já realizadas e as que ainda faltam realizar para concluir o ciclo 

avaliativo no ano de 2021. 

A CPA definiu que, após a apresentação do relatório parcial aos órgãos 

competentes e à comunidade acadêmica, todas as ações de melhoria a serem 

tomadas pelos setores responsáveis serão respaldadas no relatório de 

direcionamento a ser encaminhado à CPA para acompanhamento e 

arquivamento dos processos desenvolvidos. 

A Faculdade Ieducare - FIED reconhece-se como Instituição de 

Educação Superior que se distingue pela atenção especial que dedica àqueles 

que buscam a formação em nível superior, por isso, procura tornar seus 

ambientes acolhedores e adequados aos fins que se propõe: oferecer 

condições para que os alunos possam adquirir e produzir novos 

conhecimentos. 


