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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 triênio 2018, 2019 e 2020. 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 final 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 triênio 

2018, 2019 e 2020, aplicados aos discentes de graduação, docentes, coordenações 

dos cursos, demais coordenações, técnico-administrativos  e sociedade.  

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. 

Orientando a avaliação institucional, considerando que seu objetivo é 

identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, 
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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 do triênio 2018, 2019 e 2020, possibilitará a transparência 

para o conhecimento da comunidade acadêmica e da sociedade da evolução 

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 
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2006.  

Outra expectativa, é que a Gestão Institucional se utilize dos resultados 

avaliativos para a melhoria da qualidade da educação superior frente as ações 

realizadas, sinalizando os avanços e os desafios postos para a Faculdade Ieducare, 

na perspectiva da garantia da dignidade acadêmica na excelência da educação 

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 final , 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, criada 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 onze 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 jovem histórico da FIED evidencia 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, 
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portanto, prescindir do exercício da democracia, na 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. 

Esta vertente de gestão acadêmica promove políticas de ensino    articuladas 

aos programas de pesquisa e extensão, as quais demandam uma infraestrutura ideal, 

incluindo-se pessoal qualificado, tendo em mente a satisfação das exigências reais-

oficiais do currículo, referenciais importantes para consolidação gradativa de sua 

estrutura atual em um Centro Universitário. 

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 superior, que vincula ensino, pesquisa e extensão, 

tem o compromisso de transmitir, produzir e divulgar o conhecimento em vista da 

integração com a sociedade. Ao compartilhar o 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 
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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 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. 

 

1.1 Relatório Anual de Autoavaliação Institucional 

 

● Ano de referência: 2018, 2019 , 2020  

● Tipo do relatório: Final  

 

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 
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nas representações. 

 

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: 02/2021 

Período de Mandato da CPA: 2021 / 2022 

 

 

No decorrer dos anos de 2018, 2019 e 2020 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 vem enfrentando os desafios, limitações 
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e mudanças comportamentais advindas do período de pandemia causada pela alta 

transmissibilidade do vírus SARS-CoV-2, causador da doença Covid19. 

No Brasil tivemos os primeiros relatos da COVID -19 no final de fevereiro e 

com o objetivo de conter a transmissão e aumento de casos, em março as aulas 

presenciais foram abruptamente interrompidas. 

  Dentro desse contexto a  Faculade Ieducare (gestores, professores, alunos, 

funcionários), se reinventaram, e em tempo recorde (2 semanas), todas as aulas foram 

oferecidas em formato remoto, atendimentos virtuais, processos digitalizados, 

reuniões a distância, enfim, tudo acontecendo, com foco no principal objetivo: 

mantermos a prestação de serviços e ensino com qualidade, amparando o aluno e 

principalmente em segurança, neste momento difícil que todos estamos enfrentando. 

Com isto, ao final do semestre, a CPA constituiu um grupo de trabalho com 

representantes do para estruturar uma avaliação das atividades em diferentes esferas 

da FIED executadas durante o período de pandemia, para nortear as ações e rumar 

a excelência. Diferentes questionários foram desenvolvidos e aplicados para toda a 

comunidade acadêmica: professores, alunos e servidores nas diferentes modalidades 

(graduação e extensão ) 

  Diante desta nova realidade educacional a avaliação interna foi realizada com 

foco ao apoio ao discente e as políticas de gestão para assim nortearmos as ações  

neste período de ensino remoto. 

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 

 



 

 

 
Relatório de Avaliação Institucional  

Ano Referência 2018/2019/2020 

Comissão Prórpia de Avaliação – CPA 

 

14 
 

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. 

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).  

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. 

 

1ª Fase: Preparação das ações 

Essa etapa é constituída das seguintes ações: 

● Constituição da Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

● Revisão e aprovação 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. 
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● 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 final de Autoavaliação Institucional da Faculdade 

Ieducare foi realizada com base no “Roteiro de Autoavaliação 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 nos 

anos de 2018, 2019 e 2020 foram aplicados 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: 

 

http://www.fied.edu.br/
http://www.flucianofeijao.com.br/
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Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e  Avaliação. 

 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional;  

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição. 

 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

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

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade; 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes. 

 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal; 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição;  

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira. 

 

Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física. 

 

Apresentamos no relatório final 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 final o quanto foi alcançado 

em relação ao que foi estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

considerando o perfil e a identidade da IES. 
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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 CPA para a autoavaliação institucional é a 

pesquisa quali/quantitativa. Para Oliveira  (2010)  a  pesquisa que tem como 

abordagens técnicas qualitativas e quantitativas proporcionam maior nível de 

credibilidade e validade ao resultado. 

Assim, para a coleta de dados utiliza-se a abordagem  quantitativa,  onde 

consiste em quantificar os dados coletados através dos instrumentos de pesquisa 

(Oliveira 2010). Embora existam momentos que são necessários apropriar-se da 

pesquisa qualitativa.  Segundo Minayo  (2012) a pesquisa qualitativa  estrutura-se nos 

termos: verbos: compreender, interpretar, dialogar  e substantivos: experiência, 

vivência, senso comum e ação social. 

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 2018 e 2019 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, com vistas a: 

 Produzir conhecimentos sobre todas as ações acadêmicas e institucionais 

desenvolvidas pela faculdade, em consonância com o Plano de 
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Desenvolvimento Institucional – PDI; 

 Identificar os avanços e os desafios apresentados pelos segmentos discentes, 

docentes, técnico-administrativos, egressos e sociedade; 

 Socializar junto à comunidade acadêmica e à sociedade, os resultados das 

ações realizadas pela faculdade; 

 Propor sugestões de melhorias acadêmicas e institucionais. 

 

 Em 2020 as aulas foram oferecidas em formato síncrona e assíncrona, 

aplicando atividades remotas  e atendimentos virtuais com processos digitalizados. 

Diante desta realidade a avaliação institucional foi realizada através de um 

questionário extraordinário sobre como os discentes e docentes utilizam meios e 

tecnologias de informação e comunicação para participarem deste  processo.    

  Objetivando promover a qualidade de ensino, remoto, mediado pelo uso de 

tecnologias da informação e comunicação, assim como adaptar e cumprir com a 

periodicidade da cultura de um novo redesenho de Avaliação Institucional, 

fortalecendo o espírito coletivo da  Faculdade em situação adversa. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Sensibilização da comunidade acadêmica 

 

Todo início de semestre, representantes da Comissão Própria de Avaliação 

da Faculdade Faculdade Ieducare visitam as turmas para sensibilizar sobre a 

importância da participação de toda comunidade acadêmica, em prol da melhoria das 

ações da faculdade. 

Assim, a comunidade acadêmica passa a perceber como é o funcionamento 

da faculdade, onde eles devem buscar as informações e passam a entender todo o 

processo. Nesse encontro é apresentada 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, técnicos-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. 

 

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 julho a 

dezembro de 2018, 2019 e o primeiro semestre de 2020 para os 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. 
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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 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Figura 2. Página da CPA com links para a Avaliação Institucional 2019 
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Figura 3. Página da CPA com links para a Avaliação Institucional 2020 

 

 

A avaliação das disciplinas, realizada após a autoavaliação institucional, no 

final do semestre 2018.2 e 2019.2 seguiu o mesmo processo metodológico. A única 

diferença é que o aluno avalia uma disciplina de cada vez.  

Em 2020.1 a avaliação foi realizada de maneira extraordinária em virtude do 

período pandêmico, avaliando a  oferta das aulas sincronas 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 



 

 

 
Relatório de Avaliação Institucional  

Ano Referência 2018/2019/2020 

Comissão Prórpia de Avaliação – CPA 

 

22 
 

desafios a serem enfrentados, evidenciando no relatório final 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. 

 

a) Eixo 01: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 08: Planejamento e Avaliação 

 

b) Eixo 02: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 01: A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 03: Responsabilidade Social da Instituição. 

 

c) Eixo 03: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 02: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

Dimensão 04: A Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 09: Políticas de Atendimento aos Discentes. 

 

d) Eixo 04: Políticas de Gestão 

Dimensão 05: Políticas de Pessoal 

Dimensão 06: Organização e Gestão da Instituição 

 

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 
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Autoavaliação Institucional, disponibilizado de forma eletrônica, no ambiente virtual 

Totvs, com disponibilização de questões fechadas. Os questionários foram aplicados 

no primeiro e segundo semestres em 2018, 2019 e 2020. 

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 2018, 2019 e 2020. 

Sociedade: Comunicação com a sociedade através da coordenação de 

responsabilidade social, representante da sociedade civil e egressos em 2018, 2019 

e 2020. 

Outrossim, os discentes, docentes, coordenações, técnico- administrativos  e 

sociedade participaram da autoavaliação institucional em 2018, 2019 e 2020. Por sua 

vez, os docentes e discentes avaliaram os cursos, e por fim, os discentes avaliaram 

os docentes.  

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 2018, 2019 e 2020, os 

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, 
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as quais foram organizadas em segmentos. 

 

 Apresentação dos resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta seção apresentamos os resultados consolidados da avaliação 

institucional de 2018, 2019 e 2020. A organização dos dados obedeceu à ordem de 

apresentação estabelecida 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: 
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Com os relatórios das avaliações  de 2018 e 2019 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. 

A avaliação da Dimensão 08 - Planejamento e  avaliação  consideramos muito 

exitosa, frente ao trabalho que foi desenvolvido de sensibilização, apresentando em 

2018, 40% dos alunos conhecem a composição da CPA assim como sua atuação, e 

2019 houve um aumento significativo para 73%. Destacamos satisfação com o 

trabalho desenvolvido pela CPA. 

No primeiro semestre de 2020, a FIED com o apoio e a logística da CPA, 

realizou a avaliação interna com um questionário extraordinário, o qual fez uma 

consulta com diferentes segmentos da Faculdade buscando mapear as condições 

socioeconômicas, de saúde, 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 
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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 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. 

Baseia-se na indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, 

fundadas em um amplo programa de formação docente e de avaliação institucional, 

atentos para a devida adequação de suas atividades essenciais diante das 

perspectivas de crescimento, sustentabilidade e qualidade, não somente do ponto de 

vista do suporte às atividades-fim (acadêmicas), como também às atividades-meio 

(administrativas e logísticas). 

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 
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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. 

 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. 
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b) Análise dos Resultados: 
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A faculdade Ieducare – FIED tem como missão promover a disseminação de 

conhecimentos, nas áreas dos cursos que ministra, de forma a contribuir para a 

geração de conhecimentos científicos e tecnológicos, promoção da cultura, prestação 

de serviços à comunidade e formação de recursos humanos qualificados capazes de 

atender às necessidades do mercado de trabalho e satisfazer as demandas da 

sociedade em que atua. 

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. 

Diante da analise dos resultados entre 2018 e 2019 acolhemos os resultados 
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avaliados e trabalhamos algumas  fragilidades referentes a apresentação, objetivos e 

coerência no Plano de Desenvolvimento Institucional, as quais deram um avanço em 

2019 referente as fragilidades mencionadas. 

Em 2020 com o desafio de fomentar o ensino aprendizagem em tempo de 

pandemia, a IES investiu na qualificação profissional, na formação para a 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. 

A concretização das práticas pedagógicas e administrativas e suas relações 

com os objetivos centrais da instituição, identificando resultados, dificuldades, 

carências, possibilidades e potencialidades.  

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.  

Foi elaborado por uma comissão composta por representantes das esferas 

acadêmica e administrativa da FIED, que tiveram como base o PDI anterior, as normas 

regimentais, os relatórios de autoavaliação e a legislação educacional. 

A análise do contexto social e econômico da Região da  Serra da Ibiapaba 

está presente neste importante documento e serve de balizamento para a definição 

dos objetivos, metas e ações a serem implementadas que estão minuciosamente 

discriminadas no corpo do documento.  

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. 
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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.  

 

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. 

 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: 

 

 



 

 

 
Relatório de Avaliação Institucional  

Ano Referência 2018/2019/2020 

Comissão Prórpia de Avaliação – CPA 

 

33 
 

 

 

 

 

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 do gráfico acima, a responsabilidade Social 

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

acadêmicas e o impacto das atividades científicas, técnicas e culturais, para o 
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desenvolvimento regional. Nos mostra que entre o porcentual excelente e bom o 

descreve uma maior consistência diante da atuação da Faculdade Ieducare no 

desenvolvimento conquistado. 

Apresenta ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da 

cidadania, de atenção a setores sociais excluídos, políticas de ação afirmativa entre 

outros. Apresentar 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. 

A CPA considera que durante o triênio de 2018/2019 ocorreram normalmente, 

porém o ano de 2020 o trabalho foi de acolhimento, resculta afetiva e empatia dada 

as circunstâncias que o mundo vem passando com o periodo de pandemia. Os 

indicadores demonstram a capacidade de crescimento e desenvolvimento das 

atividades de responsabilidade social e de inclusão. Algumas fragilidades foram 

detectadas durante o triênio ao qual foram trabalhados para uma melhor 

funcionalidade dos processos e acompanhamento dos mesmos. 

A percepção da comunidade acadêmica sobre a Responsabilidade Social com 

ações que favorecem a inclusão  e permanência é boa, considerando a média de 78% 

de satisfação. Porém 35% de baixa percepção quanto a especificidade de ações que 

promovam a iniciativa de incubadoras. 

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, 
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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 – 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 2018, as ações sociais realizadas pelos Cursos de Graduação da 

faculdade foram inúmeras, entre elas se destacam:  

2018 

Notas do Bem;  

Empresa e Consumidor - Direitos e Deveres;  
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Responsabilidade Socioambiental Governança Corporativa;  

Certo x Errado: Como acertar na elaboração de um curriculo;  

Educação começa em casa e administração também;  

Simulação de Erosão;  

Prevenção de doenças renais e incentivo à doação de órgãos;  

Composteira doméstica;  

Assessoria em tecnologia da informação;  

Conscientização do descarte correto do lixo eletrônico;  

Demonstração de sustentabilidade;  

Brincadeiras;  

Oficina sobre violência contra a mulher;  

Expressão de sentimentos e valorização da vida;  

Avaliação física e consultoria para treinamento;  

Orientações jurídicas em geral;  

Aferição de pressão arterial e teste de densidade muscular; 

Alongamento na bola suíça;  

Ação saúde em aberto - Verificação da pressão e glicemia; 

Corpo Humano Interativo;  

Circuito de tecnologias de educação em saúde;  

Visita Técnica ao Projeto Morcegos em Ação;  

Varal da valorização à vida; Computação verde: reciclar faz bem;  

Os perigos escondidos nas redes sociais;  

Diálogos entre corpo, família e cuidado na promoção da saúde: uma  

abordagem holística e sistêmica.;  

Definição e implantação de um núcleo de inovação tecnológica - nit para a 

Faculdade Ieducare – Fied;  

Processos de software são fundamentais nas organizações que visam 

padronizar o seu desenvolvimento de software e obter maior qualidade no 

produto final;  

Objetos de aprendizagem digitais como ferramenta de apoio na educação 
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superior. 

 

Em 2019, com objetivo de ampliar o seu papel de geradora e disseminadora 

de conhecimentos,a Fied promoveu através dos cursos de graduação, ações sociais 

com a assistência voltadas a educação , saúde  e  cidadania. Destacam -se: 

 

2019 

Conscientização sobre os impactos ambientais da agricultura e recuperação 

do meio ambiente.; 

Visitas a Unidades de Saúde;  

Ação interna de conscientização sobre a coleta seletiva de lixo na FIED;  

Blitz Setembro Amarelo na FIED;  

Bazar beneficente;  

Como elaborar um currículo e como se comportar em entrevista de emprego.; 

Direito na praça;  

Avaliação Física  e alongamento na praça;  

Ação de atendimento e orientação em saúde; 

Conscientização sobre os impactos ambientais da agricultura e recuperação 

do meio ambiente;  

Trabalho na Bola de Bobath;  

O Sorriso do Coração: como boca e coração estão conectados;  

Conscientização da Preservação do Meio Ambiente;  

Brinquedos no Chão; 

Campanha de doação de dispositivos eletrônicos para recondicionamento; 

App Libras;  

Óculos de realidade Virtual;  

WALD 

Direito na praça; 

 

Em 2020 apresentamos  os projetos desenvolvidos de forma remota e síncrona: 
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2020 

Ètica em pesquisa com seres humanos; 

Questões gerais e normativa legal;  

Abrace a vida; 

Estratégias de prevenção ao suicídio; 

Ciclo de palestras: cuidado ao paciente e família em situação de riscos e 

suicídio; 

Cine fied Filosofia, cinema e debate na região da Ibiapaba;  

Acesso a justiça das pessoas com deficiência; 

Agosto tamém é azul; 

Atenção à saúde do trabalhador;  

Aleitamento Materno: estratégias para manutenção e seus desafios;  

Live solidária juntos e conectados;  

Didática, postura e apresentação de trabalhos científicos. 

Elaboração de artigos científicos - parte ii 

O papel do interprete de libras no enfrentamento do covid-19;  

Impactos psicológicos do isolamento social ocasionados pelo covid-19; 

Psicopedagogia: um caminho para as dificuldades de aprendizagem.;  

Marketing digital: um aliado estratégico em tempos de pandemia.;  

Administração pública e os impactos da pandemis covid-19;  

 

A Direção acadêmica  e a coordenação do projeto de Extensão e 

Responsabilidade  Social da FIED divulgou balanço das atividades relacionadas aos 

projetos sociais que atendem a comunidade Tianguaense. Destacam-se as ações, por 

meio dos projetos de extensão, desenvolvidas pelo o NPJ com atendimentos gratuitos 

a população Tianguaense. 

 

● 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 
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Ceará. Foi uma das metas alcançadas do Curso de Direito, dando aos nossos 

estudantes mais campos de estágio.  

O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) do curso de Direito da FIED foi 

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 núcleo, os alunos são 

orientados pelo Professor Supervisor do NPJ, Oderman Medeiros, Defensor Público 

Estadual, e também por nossos professores-advogados.  

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 novo semestre, passa a estar diretamente em contato com o público e com 

demandas processuais reais, sob a supervisão dos professores. 

NPJ- Núcleo de Práticas Jurídicas, tendeu logo após inauguração em meados 

de 2019, 32 pessoas que foram beneficiadas no direcionamento e resolução de 

conflitos. No decorrer de 2020, foram atendidas 90 pessoas também com 

direcionamento na resolução de conflitos e cidadania, e mediação/conciliação. 

 

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 

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. 
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b) Análise de Resultados 

 

 Coordenação de curso 
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 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 entre excelente e bom.  

 Em 2018 e 2019 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 
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Conforme o gráfico a  acima, a coordenação administrativa atuou com 

disponiblidade em atendimento a comunidade acadêmica atuando com bom senso e 

interesse as reivindicações diante da demanda institucional.  

Em 2020, a Faculdade Ieducare - FIED foi incorporada a Mantenedora 

Associação Igreja Adventista Missionária (AIAMIS). Assumindo uma nova gestão 

administrativa, que desenvolve um trabalho comprometido com a qualidade da oferta 

do ensino superior, atendendo com ressolutividade as demadas de toda a comunidade 

acadêmica e comprometimento com a qualidade e o crescimento da IES. 
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 Coordenação de Pesquisa e extenção  
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Nos gráficos analisados para contemplar este relatório, observamos que a 

Política de Pesquisa e Extensão, apresenta um crescimento gradativo em 2018, 2019 

e um fortalecimento em 2020.  

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 sinalizadas ao setor especicífico com 

sugestões de melhorias diante das entraves.  

 

 Política de Ensino 

 

Conforme o PDI, a Política de Ensino da Graduação da FIED para cursos de 
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Bacharelados e as Licenciaturas está assentada nas seguintes diretrizes: 

 Implantar, atualizar, adequar e redimensionar permanentemente os seus 

cursos, visando a 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; 

 Promover a permanente integração da graduação com as atividades de 

pesquisa (iniciação científica), de extensão e responsabilidade social; 

 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; 

 Ampliar e fortalecer as políticas de iniciação científica, assim como outros 

programas especiais dirigidos ao aperfeiçoamento do estudante de 

graduação; 

 Promover práticas pedagógicas, considerando a relação entre a transmissão 

de informações e utilização de processos participativos de construção do 

conhecimento; 

 Fortalecer o Programa de Apoio ao Estudante para orientação e 

acompanhamento acadêmico aos seus  estudantes, desde seu ingresso até 

a conclusão do curso, otimizando sua participação e vivência na comunidade 

acadêmica. 

 Implantar e manter  as instalações físicas da faculdade em condições de uso 

e propiciar o material de apoio necessário para desenvolvimento das 

atividades acadêmicas. 

 

 Política de Extensão 

 

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 
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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 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. 

 

Projetos de extensão 2018 

Promovendo Saúde na Escola: Prevenção das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis e HIV/AIDS. 

Diálogos entre Corpo, Família e Cuidado na Promoção da Saúde: Uma 

Abordagem Holística e Sistêmica; 
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Definição e Implantação de um Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT 

Faculdade Ieducare – FIED. 

Centro de Recondicionamento de Computadores - Computadores para 

Inclusão - FIED Digital. 

Descarte Seletivo De Pilhas E Baterias. 

Valores, Práticas e Educação Ambiental: Um Estudo Acerca da Relação do 

Pequeno Produtor com a Terra, na Comunidade de São José. 

Orientação profissional: Uma Experiência com Adolescentes da Rede 

Estadual da Cidade de Tianguá – Ce. 

Promoção da Saúde na Comunidade. 

 

Projetos de extensão 2019 

SEJUPI – Serviço de Educação Juridica Universitária Popular Ipê. 

Promoção da Saúde do Idoso. 

Cuidando do Cuidador. 

Psicomotricidade no TEA. 

NITEDS- Núcleo de Inovações Tecnológicas em Direito e Saúde. 

Núcleo de Recondicionamento de Computadores. 

Cine Fied - Filosofia, Cinema e Debate na Região da Ibiapaba. 

Atenção á Saúde do Trabalhador. 

Parasitologia e Microbiologia - Além dos Muros Estratégias Educacionais na 

Conscientização de Crianças do Ensino Fundamental I e II  dos Municípios da 

Serra da Ibiapaba no Estado do Ceará. 

Hidroterapia para Crianças com TEA 

Abrace a Vida: Estratégias de Prevenção ao Suicídio 

 

Projetos de extensão 2020 

SEJUPI – Serviço de Educação Juridica Universitária Popular Ipê. 

Projeto de Extensão e Pesquisa: Em Sintonia com a Saúde-FIED 

Cuesta Verde – Sustentabilidade Financeira e Ambiental da Cuesta da 

Ibiapaba: Propostas para um Desenvolvimento Sustentável 
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AZUL-TEA – Assessoria e Acolhimento Multidisciplinar para promoção dos 

Direitos da Pessoa com Autismo. 

Promoção da Saúde do Idoso. 

NITEDS- Núcleo de Inovações Tecnológicas em Direito e Saúde. 

NURECO-Núcleo de Recondicionamento de Computadores. 

A Teoria e Prática das Competências Socioemocionais nas Escolas: 

Contextualizando Saberes com a Rede de Ensino de Tianguá – Ce. 

Abrace a Vida: Estratégias de Prevenção ao Suicídio. 

Abordagem Multidisciplinar na Prevenção e no Tratamento do Tabagismo. 

Mapeamento Comunitário das Nascentes na Bacia Hidrográfica da Serra da 

Ibiapaba. 

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde na Região da Ibiapaba com 

Foco em Constelação Familiar e Meditação. 

Sexualidade e Adolescência: Quebrando o Silêncio. 

 

A CPA concluiu que mediante apresentação dos gráficos sobre as políticas 

acadêmicas, que em sua maioria, o corpo discente reconheceu o oferecimento de  

eventos científicos e culturais em todas as áreas e a possibilidade da constante 

participação, porém não demostraram interesses em participarem.  

Descrevem que a atuação da Coordenação foi avaliado de forma satisfatória 

na maioria dos Cursos e a conclusão foi de que a Direção com o Núcleo de Apoio ao 

Estudante - NAE deu maior assistência aos docentes e discentes, elevando o grau de 

satisfação dos mesmos. A maioria  dos  Coordenadores  apresenta competências e 

habilidades compatíveis aos cargos ocupados, mas há a necessidade de orientar os 

professores para divulgação dos Planos de Disciplinas e Sistemáticas de Avaliação. 

Foi desenvolvido o trabalho contínuo de avaliação  processual do semestre e 

acompanhamentos diários dos discentes e docentes através dos gestores 

pedagógicos de cada curso de graduação e as relações de ensino- aprendizagem 

existentes na FIED.  

Os mecanismos de apoio acadêmico e atividades complementares, também 

obtiveram uma avaliação positiva. Foram criados fichas de acompanhamento 
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pedagógico nas quais os gestores se aproximaram cada vez mais do fazer pedagógico 

pautado no cuidado docente e discente. 

Quanto às orientações de monografia vem crescendo a cada ano; os 

professores e estudantes seguem o manual de orientação do TCC do respectivo 

curso. Apesr disso, percebe-se que discentes precisam amadurecer no sentido de 

melhorar a qualidade de escrita e leitura para desenvolver de maneira mais eficiente 

seu trabalho com visão de futuros profissionais para o mercado de trabalho. 

A utilização efetiva da Biblioteca e Laboratórios foi também apontada como 

expressiva no ano de 2018 e 2019. A demanda de livros na Biblioteca aumentou, 

oferecendo uma maior oportunidade de pesquisa e respeito aos nossos estudantes.  

Em 2020 a utilização efetiva da Biblioteca foi apontada como expressiva tendo 

como inovação bastante relevante a biblioteca virtual. A FIED disponibilizou  à 

comunidade acadêmica uma base virtual, @Minha Biblioteca. Essa inovação está 

sendo bem aceita e utilizada, com a inclusão das Tecnologias da Comunicação e 

informação no processo de ensino-aprendizagem.   

Outro ponto relevante neste triênio foi atualização sobre a  utilização das 

normas  de uso dos Laboratórios e do Sistema Acadêmico TOTVs que possibilitou a 

a privacidade nos resultados acadêmicos. 

A equipe da CPA deduziu sobre a importância de reuniões periódicas  como 

incentivo que a Faculdade Ieducare dá ao Corpo Docente e Técnico Administrativo na 

participação em Seminários e Cursos,  na busca  sempre  pela excelência  na  

qualidade que se deseja obter e manter. 

 

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) 
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b) Análise de Resultados 
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A comunicação interna como a Instituição se fortaleceu em 2020 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: 

1. criar canais internos de comunicação eficientes; 

2. promover ampla divulgação dos Programas e Projetos Institucionais que 

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

3. agilizar o processo de captação e retorno da informação por meio da ação de 
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uma "ouvidoria"; 

4. 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; 

5. divulgar o Portfólio (cursos) e serviços; 

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

forma contínua; 

7. 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. 

 

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 2018 e 2019 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 ao Centro Universitário 

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 em 

2020. 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. 

 

4.3.3 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

 

Corpo discente ingresso 
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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 

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 
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Apresentamos  de acordo com gráficos, os resultados da pesquisa com a 

comunidade acadêmica quanto à Política de Atendimento ao Discente, no qual 

destacamos que  em 2018 e 2019 os respondentes consideram que a política  atende 

com muito bom . Buscaremos fortalecer essa política, com sensibilização e 

informação, a fim de que os discentes possam compreender melhor  sua  abrangência. 

Registra-se que 27% consideram que a política atende parcialmente. Mediante esta 

fragilidade a CPA sinalizou junto ao setor intensificar as ações de atendimento ao 

discente , bem como toda comunidade acadêmica. 
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A Coordenação  de Estágios  vem proporcionando o estágio como uma 

ferramenta indispensável no processo de aprendizado, pois favorece a consolidação 

dos conhecimentos por meio da experiência prática do cotidiano profissional do sujeito 

em formação, com potencial para aproximá-lo da realidade social, técnica e cultural 

de sua área de atuação e do contexto em que vive.  

É neste momento de aprendizagem que o estudante irá alinhar teória e 

prática, estabelecendo relações interpessoais e troca de experiências para o 

desenvolvimento de seus conhecimentos e de sua formação profissional. 

Nesta perspectiva a Coordenação de Estágios atua no sentido promover as 

condições favoráveis para a efetivação dos estágios obrigatórios e estágios não-

obrigatórios aos alunos matriculados na IES.  

Agindo com responsabilidade, eficiência, lisura, transparência e justiça, a 

Coordenação de estágio em atuação junto a DIREST busca firmar relação jurídica por 

meio da efetivação de convênios com instituições parceiras.  

É imprescindível que tais instituições mantenham compromisso com a 

qualidade dos seus serviços prestados e estejam adequadas a receber estudantes 

em processo de formação profissional contribuindo com a complementação de seu 

ensino-aprendizagem, visando desenvolver competências próprias da atividade 

profissional de forma contextualizada, fortalecendo a integração ensino-serviço e o 

aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e social de tais estudantes. 

Com as orientações sanitárias, ainda no mês de março de 2020 todas as 

atividades pedagógicas e administrativas das IES mantidas pela AIAMIS foram 

suspensas, até que se tivesse maior segurança na continuidade dos processos de 

trabalho. Tais limitações, impostas pelo contexto pandêmico e regulamentadas por 

decretos governamentais, afetaram também os estágios, que tiveram de ser 

repensados, reprogramados e adaptados para dar seguimento ao processo de 

aprendizagem dos estudantes.  

Em um primeiro momento foram organizadas atividades, utilizando-se 

ferramentas on-line de comunicação por vídeo, para alinhamento teórico dos 

estudantes frente à nova realidade imposta pela pandemia, inclusive com a oferta de 

um curso de Biossegurança por meio de plataforma AVA, que se mostrou obrigatório 
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para todos os que, gradativamente, fossem retornando às suas atividades em campos 

de estágio. 

As limitações de circulação, medidas de distanciamento social e medidas 

protetivas para grupos de risco para COVID-19 conhecidos, exigiram novas 

abordagens para a programação de retorno e distribuição de estudantes em campos 

de prática. Dentre as estratégias utilizadas, destaca-se o envio de formulários on-line 

por parte da coordenação dos cursos para mapeamento e compreensão do contexto 

geográfico, social e de saúde dos alunos, para, dentro das possibilidades: manter tais 

alunos o mais próximos de seu território domiciliar; restringir a circulação 

intermunicipal; programar atividades em home office e proteger as pessoas com 

fatores de risco, que tiveram sua inserção em campo de estágio postergada para um 

período com maior segurança epidemiológica. 

Visando a proteção daqueles que, obedecendo às recomendações das 

autoridades sanitárias, estavam aptos ao retorno das atividades práticas, como 

estudantes dos diversos cursos da área da saúde, foram fornecidos sistematicamente 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) eficientes para precauções respiratórias e 

de contato, sendo: protetor facial (face shield), máscaras respiratórias, luvas, aventais, 

gorros, propés e álcool em gel 70%. É importante ressaltar o compromisso 

interinstitucional que foi assumido entre as IES mantidas pela AIAMIS e as 

concedentes de estágio de manter regular a oferta de EPIs para suprir a necessidade 

de utilização pelos estudantes.  

Com as medidas adotadas e com devido acompanhamento, foi possível o 

retorno das atividades práticas curriculares, principalmente no segundo semestre de 

2020. 

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.  

Para tanto, pretende: 

● desenvolver uma política de acompanhamento do corpo discente, 

nomeadamente ao nível da tutoria e atendimento; 
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● 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 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. 

Pode-se concluir com êxito o resultado da pesquisa realizada  em  função do 

índice de aprovação dos aspectos avaliados: confirmando a política  de acesso ao 

estudante, tendo aprovação à atualização do processo de atendimento e do sistema 
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burocrático, onde foi apontada a melhora do atendimento dos Cursos Noturnos, 

considerando  o  funcionamento  da Secretaria Acadêmica dia e noite, como também 

a maior adesão no atendimento  da Psicológico e Psicopedagógico, acompanhamento 

dos discentes em relação aos seus resultados avaliativos, acompanhamento dos 

alunos com dificuldades de aprendizado, orientações pedagógicas aos discentes que 

possui FIES confirmando  a existência de mecanismos de apoio ao estudante, 

compreensão e orientação, o que torna a ampliação deste serviço, resposta às 

solicitações da Avaliação Institucional. 

A FIED vem desenvolvendo atividades para uma preparação de excelência 

dos estudantes que se submeterão ao ENADE, objetivando os melhores resultados 

possíveis neste e demais ciclos do referido exame. 

Em 2018 e 2019 huve a sensibilização dos alunos sobre a participação da 

avaliação externa através do ENADE, seguido com a aplicaçao de aulões, provas e 

simulados periódicos estilo ENADE,acompanhamento e controle das inscrições de 

ingressantes e concluintes.  

Em 2020 aquisição dos serviços da Plataforma Saraiva para preparação dos 

estudantes; capacitação dos docentes para utilização da referida plataforma; aulões 

e simulados; campanhas de incentivo para docentes e discentes, e outros. 

Com a interrupção das atividades acadêmicas presenciais no Brasil, em 

março de 2020 e com o início das aulas online, a FIED 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 a utilizar ferramentas mais adequadas para a 

aprendizagem ativa.  

Os alunos, apesar de estarem mais adaptados aos ambientes virtuais devido 

ao uso e acesso às suas redes sociais e profissionais, participaram das aulas, 

entretanto houve desconforto em adaptar-se às novas ferramentas online e com o 

processo de aprendizagem. Isto tornou-se o principal desafio docente e das IES neste 

período.  

Aprendizagem - sala invertida, aprendizagem em pares,aprendizagem 

híbrida, grupo verbalizado, grupo observador e outras; atendimento  a estudantes para 
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orientação em seus  processos de rematrículas, evitando excesso de disciplinas e, 

consequentemente, baixos  rendimentos; atendimentos a docentes, auxiliando-os em 

seus processos didático- pedagógicos. 

 

Período extraordinário da Pandemia – COVID 19 – ANO REFERENCIA: 2020 

 

Diante da excepcionalidade do ano de 2020, frente ao enfrentamento da 

Covid-19, que ocasionou a situação de isolamento/distanciamento social no decorrer 

do ano de 2020, a CPA  da FIED  deparou-se com a necessidade de  além avaliar as 

dimensões propostas pelo SINAES, ter um olhar sensível às questões que poderiam 

intervir e/ou influenciar na dinâmica educacional.  

Portanto os questionários aplicados pela CPA tiveram alterações, a fim de 

contemplarmos as abrangências especiais impulsionadas pela situação.  

Construímos um questionário intitulado de PANDEMIA, a CPA sentiu a 

necessidade de acompanhar esse momento para traçarmos metas e ações de um 

retorno no mínimo seguro e voltado a uma atenção a toda a comunidade acadêmica 

com as percas e saúde mental. 

 

 Quanto ao desenvolvimento dos estudos em casa, questionamos qual 

equipamento(s) é(são) utilizados, bem como a conexão de internet. 

 

Para o desenvolvimento das atividades estudantis, os discentes disseram que 

utilizam, em sua maioria, o computador (58,08%), seguido do smartphone (45,57%). 

Assim percebemos  a maioria dos discentes conseguem acompanhar as aulas 

síncronas,porem um numero relevante acompanha com dificulddae mediante a 

utilização do smartphone. Diante da análise dos resultados, salientamos a importancia 

do contato com o discente e o feedback do mesmo no acompanhamento das aulas. 
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 Com quem reside no período da pandemia? 

No período de isolamento/distanciamento social com quem você reside? Esse 

questionamento fez-se importante para conhecermos o perfil de nossos estudantes.  

Verificamos que nossos estudantes residem, em sua maioria, com os pais (53,91%) e 

companheiro(a) (10,16%) , companheiro(a) e filhos (10,94%),. Assim, observa-se que 

53,91% dos discentes têm dependência financeira dos pais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à exposição ao Coronavírus, buscamos saber quais os grupos de 

risco à COVID-19,os discentes (ou pessoas que moram com ele) estão expostos. 
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Assim, 59,38% dos discentes disseram não ser do grupo de risco. E dos que têm 

alguma comorbidade, 10,16% têm hipertensão e 7,29% asma . 

Das avaliações realizadas 65,73% são mulheres e 33,81% são homens. 

Segindo 59,90% tem  igual a 18  e menor de 23 de idade.  15,36 % tem igual a 30 o 

inferior a 39 anos.  
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Sabemos que o período ora vivido por todos impactou vários aspectos e 

segmentos do cotidiano e vida humana. Em nossa área de atuação, nos cabe avaliar 

o impacto ou a influência desse período no aspecto educacional.  

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.  
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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. 

 

b) Análise de Resultados 

 

 



 

 

 
Relatório de Avaliação Institucional  

Ano Referência 2018/2019/2020 

Comissão Prórpia de Avaliação – CPA 

 

70 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
Relatório de Avaliação Institucional  

Ano Referência 2018/2019/2020 

Comissão Prórpia de Avaliação – CPA 

 

71 
 

 

 

 

 



 

 

 
Relatório de Avaliação Institucional  

Ano Referência 2018/2019/2020 

Comissão Prórpia de Avaliação – CPA 

 

72 
 

 

 

 



 

 

 
Relatório de Avaliação Institucional  

Ano Referência 2018/2019/2020 

Comissão Prórpia de Avaliação – CPA 

 

73 
 

 

 

 

 

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

deste triênio, 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. 

  Em 2020 foi dado 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 
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técnico-administrativo. 

 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 da IES, dando 

credibilidade a quem a ela recorrer. 

 O trabalho com as urnas da CPA continua promovendo um grande avanço na 

comunicação das demandas por setores, e todas as demandas são 

prontamente entregues a cada setor e com tomada de providência para resolução de 

problemas e fragilidades, aproximando cada vez mais CPA e Ouvidoria. 

     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.  

 

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 
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central ou fluida em todos os níveis). 

 

b) Análise de Resultados 

 

 Direção Geral 
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 Direção Administrativa 
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 Coordenação Acadêmica 
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 Secretaria Acadêmica 

Os aspectos analisados neste subitem são: 
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A Gestão da FIED tem realizado, ao longo da sua trajetória, 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, 
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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.  

Apoiada nos princípios da Fied, essa estrutura propicia a efetiva participação 

dos vários segmentos educacionais da Comunidade Acadêmica. Decisões e 

responsabilidades são compartilhadas através dos órgãos de deliberação e 

assessoria à Direção Geral, tendo em vista assegurar ensino-aprendizagem de 

excelente qualidade que satisfaça as expectativas de toda a comunidade beneficiária  

A Gestão da FIED tem realizado, ao longo da sua trajetória, 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 



 

 

 
Relatório de Avaliação Institucional  

Ano Referência 2018/2019/2020 

Comissão Prórpia de Avaliação – CPA 

 

84 
 

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.  

Apoiada nos princípios da Fied, essa estrutura propicia a efetiva participação 

dos vários segmentos educacionais da Comunidade Acadêmica. Decisões e 

responsabilidades são compartilhadas através dos órgãos de deliberação e 

assessoria à Direção Geral, tendo em vista assegurar ensino-aprendizagem de 

excelente qualidade que satisfaça as expectativas de toda a comunidade beneficiária  

 

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  
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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), PROUNI, 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. 



 

 

 
Relatório de Avaliação Institucional  

Ano Referência 2018/2019/2020 

Comissão Prórpia de Avaliação – CPA 

 

86 
 

 
  

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 
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A Faculdade Ieducare – Fied funciona no Campus Sede, rua Conselheiro João 

Lourenço, 406 Centro - Tianguá – CE, e no Campus Shopping Shopping Ibiapaba - 

Rua Zeca Teles de Menezes, nº 200 - Centro, Tianguá – CE. 

Conforme a demanda  e a instalação de novos cursos, a FIED  preocupa-se 

com as acomodações de nossos alunos e já concluiu os blocos  A, B, C  e D. De 

acordo com as informações abaixo poderemos constatar o que contém no espaço 

para melhor atender a comunidade acadêmica. 

No sentido de buscar a melhoria e qualificação de toda a sua infraestrutura, a 
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FIED estabelece as seguintes diretrizes: 

 oferecer um o espaço físico amplo com possibilidades de expansão; 

 implementar um processo de infraestrutura organizacional moderna, com 

vistas à melhoria da qualidade de vida e do trabalho no âmbito interno, 

incluindo o atendimento com acessibilidade para pessoas  com necessidades 

especiais; 

 criar e assegurar as condições de infraestrutura física, de equipamentos, 

laboratórios, biblioteca especializada, serviços informacionais que assegurem 

e garantam o desenvolvimento sistemático, harmônico e permanente dos 

programas graduação; 

 dimensionar o espaço físico adequadamente considerando-se o número de 

usuários e o tipo de atividade desenvolvida; 

 implementar condições de luminosidade e ventilação adequadas às 

necessidades climáticas locais; 

 adquirir e manter mobiliário e aparelhagem específica para proporcionar 

condições ergonômicas adequadas e suficientes aos usuários; 

 manter todo o espaço físico limpo e arejado em todas as unidades, garantindo 

para isso pessoal habilitado; 

 assegurar uma boa infraestrutura de segurança de pessoal e de propriedade 

contando com pessoal habilitado; 

 garantir recursos audiovisuais e de multimídia em quantidade adequada às 

necessidades; 

 garantir a manutenção permanente das instalações físicas e dos 

equipamentos. 

 

 Biblioteca 

 

É desnecessário dizer que qualquer Instituição de Ensino Superior só pode 

existir apoiada por uma infraestrutura que lhe dê suporte. Além dos mecanismos 

administrativos, alguns recursos acadêmicos se impõem. 
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O primeiro deles é a existência de biblioteca bem equipada, atualizada, 

informatizada e ágil, estabelecendo políticas para a atualização e expansão do acervo. 

É fundamental que as solicitações de livros, periódicos etc., sejam atendidas 

de forma a permitir que o aluno possa utilizar-se do material bibliográfico necessário 

tanto para o Ensino, quanto para a Pesquisa e a Extensão. 

Não nos parece inconveniente insistir nesse ponto, já que consideramos os 

livros a matéria prima do saber. A existência de salas de consulta, com um ambiente 

tranquilo e adequado ao estudo coloca-se também como essencial. 

É necessário ainda, que seja definida a política a ser adotada pela Instituição 

para melhorar e expandir o espaço físico da biblioteca, quando se fizer necessário, 

explicitando, inclusive, o percentual de comprometimento do lucro líquido anual da 

Mantenedora para tal. 

 

Para tanto, a FIED estabelece as principais políticas: 

 assegurar a qualidade dos serviços prestados pela Biblioteca à comunidade 

da Faculdade e à sociedade; 

 destinar recursos para atualização e complementação das coleções de livros, 

periódicos e outros documentos. 

 garantir o acesso on-line às informações científicas, tecnológicas, artísticas e 

culturais produzidas em Instituições de renome nacional e do exterior; 

 dotar a Biblioteca de instalações e equipamentos condizentes com as suas 

necessidades. 

 destinar recursos para atualização e complementação das coleções de 

livros, periódicos e outros materiais. 

 

  Deve, ainda, adotar uma política para, no futuro, melhorar e expandir o 

espaço físico em geral, implementando um processo de modernização da 

infraestrutura organizacional, com vistas à melhoria da qualidade de vida e do 

trabalho no âmbito interno. 

  Deverá, também, garantir aos alunos portadores de necessidades especiais 

condições adequadas e seguras de acessibilidade autônoma às suas edificações, 
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espaço, mobiliário e equipamentos, atendendo à Portaria nº 3.284, de 7 de novembro 

de 2003 que dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de 

necessidades especiais. 

 

 Laboratórios 

 

  A FIED acompanha as necessidades de atendimento da área acadêmica e 

administrativa, oferecendo espaço físico destinado aos laboratórios, que atenda 

plenamente às necessidades dos cursos, qualificando o atendimento aos seus 

professores e alunos. Considera a expansão dos espaços físicos, equipamentos e 

mobiliário como ponto fundamental no sentido de acompanhar o crescimento com 

qualidade. 

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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5 AVANÇOS E DESAFIOS NO DECORRER DO TRIÊNIO AVALIADO 

 

A análise dos dados foi realizada a partir da descrição e interpretação dos 

itens dos questionários aplicados aos três segmentos: discentes, docentes e técnico-

administrativos. 

Partindo dessa análise de dados, foi possível identificar nossos avanços, bem 

como nossos desafios a serem alcançados por meio destas informações obtidas. 

Ressalta-se que o item “avanços” constante nos quadros a seguir é 

constituído a partir da analogia da autoavaliação do triênio 2018, 2019 e 2020. Assim, 

o alcance das ações evidenciadas nos gráficos contidos no relatório tem relação direta 

ao que foi estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Dessa forma, a FIED melhora o desenvolvimento de suas atividades 

acadêmicas e cresce cada vez mais como instituição educacional de ensino superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO 01: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

DIMENSÃO 08. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

Avanços: 

   A comunidade acadêmica conhece a composição da CPA, admite  a seriedade e 

o compromisso no processo de avaliação institucional; 

 

Desafios: 

   Melhorar a divulgação do relatório para a comunidade acadêmica. 
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EIXO 02: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

 

DIMENSÃO 01: MISSÃO INSTITUCIONAL  

Avanços: 

 As ações praticadas pela IES favorecem a indissociabilidade entre pesquisa, 

ensino e extensão; 

 Houve uma melhoria significativa em relação ao conhecimento do PDI da 

instituição; 

 O crescimento da IES e as ações realizadas ao longo dos últimos anos vem sendo 

reconhecido pela comunidade acadêmica que afirma, majoritariamente, haver 

consonância entre as ações praticadas pela IES e o que está proposto em sua missão; 

 Existe uma formulação clara dos objetivos e finalidades da instituição; 

 Quase a metade dos alunos conhecem o PDI da instituição; 

Desafios: 

 Tornar o PDI da instituição ainda mais acessível e conhecido por toda a 

comunidade acadêmica; 

 

 

EIXO 02: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

Avanços: 

 A IES favorece a inclusão de pessoas com necessidades especiais. 

 Funcionamento das Empresas Juniores (Administração e Sistemas de 

Informação); 
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 Prestação de serviços à comunidade nas áreas de educação, direito, saúde, 

empreendedorismo, meio ambiente e cidadania durante a Semana de 

Responsabilidade Socioambiental. 

 Impacto das atividades de responsabilidade social, desenvolvidas pela 

instituição, para o desenvolvimento local e regional nas áreas da saúde , educação, 

administração e jurídica. 

 Promoveu a melhoria do desempenho dos discentes com comprovada 

deficiência por meio do programa de nivelamento. 

 Reforçou a política de assistência e acompanhamento estudantil; 

 Funcionamento do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) 

 

Desafios: 

 Continuar  incentivando os alunos e criar um ambiente propício para a abertura 

de novas empresas júnior , incubadoras e outras iniciativas que promovam o encontro 

da aprendizagem com a prática profissional para esses alunos, a fim de estimular o 

empreendedorismo acadêmico e profissional; 

 Existem carências de ações que favoreçam maior interação da IES com a 

realidade local e regional nas áreas de meio ambiente e cidadania, educação física e 

saúde ; 
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EIXO 03:  POLÍTICAS ACADÊMICAS  

 

DIMENSÃO 2: POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO 

 

a) Coordenadores de Curso: 

  Avanços: 

 

 Coordenações bem avaliadas; 

 Bom relacionamento com alunos e professores; 

 Encaminhamentos dos problemas e demandas trazidas pelos alunos e busca de 

soluções junto às instâncias competentes da IES; 

    Promoção permanente da integração da graduação com as atividades de 

pesquisa (iniciação científica), de extensão e responsabilidade social; 

 

b) Coordenação Administrativa: 

  Avanços: 

 

   Coordenação bem avaliada e reconhecida pela firmeza, bom senso e 

competência na condução das atividades pertinentes; 

 Encaminhamentos de demandas e busca de soluções por parte da coordenação; 

 Corresponde às expectativas da comunidade acadêmica; 

    Implantação e manutenção de instalações físicas da faculdade em condições de 

uso e propiciar o material de apoio necessário para desenvolvimento das atividades 

acadêmicas. 

 

c) Coordenadoria de Pesquisa  

     Avanços: 

 

 Seriedade e compromisso na condução dos programas de promoção à pesquisa; 
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 Oferta de eventos científicos na instituição; 

 Articulação das atividades de pesquisa com o ensino e a extensão; 

 Contribuição dos professores pesquisadores para melhor conceituação da IES; 

 

Desafios: 

 

 Ampliar o número de projetos, bolsas e alunos nos programas de iniciação à 

pesquisa; 

 Melhorar os meios de divulgação das atividades e pesquisa; 

 Melhorar os meios de divulgação das atividades. 

 Periodicidade de eventos científicos na instituição; 

 

d) Coordenadoria de Extensão  

Avanços: 

 

 Seriedade na condução dos programas de extensão; 

 Articulação da extensão com o ensino e a pesquisa; 

 

Desafios: 

 

 Desenvolver estratégias para aumentar o interesse e a participação dos alunos; 

 Aumentar o número de bolsas e vagas nos projetos de extensão; 

 Melhorar a divulgação das ações/projetos de extensão. 

 Periodicidade de eventos científicos na instituição; 

 Promover eventos científicos e culturais em todas as áreas e possibilidades da 

constante participação. 
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DIMENSÃO 04 – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

Avanços: 

 

 Utilização das redes sociais da instituição para promoção e divulgação dos 

eventos da IES; 

 Fluxo de informações internas foi bem avaliado; 

 Os sistemas de informação são eficazes. 

 Utilização das redes sociais da instituição para promoção e divulgação dos 

eventos da IES; 

 Contratação de funcionário para desenvolver as ações de marketing e 

comunicação da instituição; 

 Crescimento no número de participantes que consideram que há boas condições 

de trabalho e ambiente positivo para as relações interpessoais; 

 Número de professores e funcionários; 

 Reconhecimento da qualidade do corpo docente e técnico administrativo por parte 

dos alunos; 

 Apoio à qualificação e crescimento na instituição. 

Desafios: 

 

 Aperfeiçoar os meios de comunicação com a comunidade externa e os usos das 

ferramentas de tecnologia para essa finalidade. 

 Amplificar o alcance da FIED no meio social local e regional (com ênfase para a 

Ibiapaba), de modo a tornar a instituição mais conhecida e mais parceira do público 

externo. 

 Aperfeiçoar os meios de comunicação com a comunidade externa e os usos das 

ferramentas de tecnologia para essa finalidade. 

 Melhorar a qualidade do atendimento aos discentes e o grau de confiança das 
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informações; 

 Melhorar a comunicação institucional interna entre os órgãos de gestão 

(acadêmica e administrativa) e os alunos; entre a gestão da IES e os docentes. Como 

sugestão da CPA, propõe-se a criação de uma assessoria de comunicação 

institucional; 

 Explorar melhor as ferramentas já disponíveis como as redes sociais (facebook, 

instagram) 

 

DIMENSÃO 9: POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

Avanços: 

 

 Assistência do Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAE; 

 Boa avaliação em relação ao programa de estágio; 

 Ampliação dos campos de estágios;  

 

Desafios: 

 

 Inexistência de programas de intercâmbio que atendam a demanda acadêmica; 

 Maior divulgação do programa de estágio junto aos alunos; 

 Implementar estratégias que efetivem a atuação da Núcleo de Apoio Psicopedagógico, 

de modo a atender um maior número de alunos; 

 



 

 

 
Relatório de Avaliação Institucional  

Ano Referência 2018/2019/2020 

Comissão Prórpia de Avaliação – CPA 

 

105 
 

 

 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

DIMENSÃO 5: POLÍTICAS DE PESSOAL 

Avanços 

 

 Crescimento no número de participantes que consideram que há boas condições de 

trabalho e ambiente positivo para as relações interpessoais; 

 Número de professores e funcionários; 

 Reconhecimento da qualidade do corpo docente e técnico administrativo por parte dos 

alunos; 

 Apoio à qualificação e crescimento na instituição; 

    Reconhecimento, por parte da comunidade acadêmica, da organização e 

responsabilidade no cumprimento das tarefas desempenhadas pelo corpo docente, bem 

como pela conduta ética e respeitosa tanto dos docentes quanto dos funcionários. 

 Capacitação e qualificação do corpo docente da FIED através parcerias com outras 

instituições a fim de ofertar cursos de mestrado; 

 

Desafios 

 Melhorar a qualidade do atendimento aos discentes e o grau de confiança das 

informações; 

 Dar celeridade às solicitações e demandas dos alunos e professores ; 

DIMENSÃO 06 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL 

Avanços 

 

 Aumento da presença da direção geral no cotidiano da instituição, facilitando a 

comunicação com a comunidade acadêmica; 

 A partir de 2020 a presença constante  da direção geral no cotidiano da instituição, 

facilitando a comunicação com a comunidade acadêmica; 
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Desafios 

 Melhorar a disponibilidade; 

 Maior capacidade de responder às solicitações e reclamações dos dos discentes; 

DIMENSÃO 10- SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

Avanços 

 

 Há compatibilidade entre os cursos ofertados e os recursos oferecidos; 

 Contribuição para o desenvolvimento da pesquisa, ensino e extensão; 

 Aumento do número de projetos de monitoria, pesquisa e extensão (PROMAC, 

PROGIC e  PROEX); 

 Ampliação do número de bolsas para os discentes; 

 

     Desafios 

 

 Ampliar o apoio aos eventos acadêmicos e os investimentos nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

DIMENSÃO 7: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

Avanços 

 

 Construção de um novo bloco de salas e laboratórios; 

 Reconhecimento da comunidade acadêmica em relação a manutenção e conservação 

das instalações físicas; 

 Instalações e equipamentos do laboratório de informática e demais laboratórios; 
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 Material para atividades executadas no laboratório; 

 Ampliação da cobertura na rede de Internet – Fibra óptica. 

 Iluminação nos estacionamentos. 

 

Desafios 

 Melhorar a infraestrutura das salas: luminosidade, ventilação e acústica; 

 Atualização do acervo da biblioteca; 
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6 PLANO DE AÇÃO E MELHORIAS 

 

Ciente da importância da Faculdade Ieducare FIED não apenas para o cenário 

regional e nacional, a CPA reitera o seu compromisso com o fortalecimento da 

autoavaliação institucional, ferramenta imprescindível para o fomento das constantes 

melhorias que a Faculdade Ieducare promove. Dessa maneira, considerando, por 

exemplo, o aumento dos números de respondentes ao questionário de 2019, é visível, 

como demonstram os números, que os trabalhos da CPA têm potencializado as ações 

de melhorias promovidas pela a Faculdade. 

 

 

DIMENSÃO 

 

PERSPECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÃO 1 

(Missão Institucional) 

 Mobilizar de forma contínua a realização da Autoavaliação 

Institucional.Busca de novas estratégias para a melhoria e 

expansão do processo avaliativo. 

 Manter a utilização das redes sociais da instituição para 

divulgar e tornar público a missão, os objetivos e o PDI da 

instituição. 

 Divulgar a missão e os objetivos da IES em banners 

pregados no espaço físico comum (corredores e áreas de 

convivência). 

 Aumentar a participação da       sociedade civil. 

      Realização de um curso de qualificação em CPA 

(componentes da CPA) disponibilizado pela FIED. 

 

 

 

 

 

        DIMENSÃO 2 

 Garantir a participação contínua da representação 

docente, discente e técnico-administrativo na revisão e 

atualização dos Projetos Pedagógicos de Cursos da 

Instituição. 

 Fortalecer os programas institucionais (PROMAC, 

PROGIC e PROEX); 
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(Política para ensino, 

pesquisa e extensão) 

 Promever a periodicidade de eventos cientificos na 

instituição; 

 Promover eventos científicos e culturais em todas as 

áreas e possibilidades da constante participação. 

 Vinculação da graduação e pós- graduação com as 

demandas regionais. 

 Acompanhar as políticas acadêmicas implementadas em 

razão da pandemia. 

 Fortalecer a instituição para tornar-se um Centro 

Universitário. 

 

     

 

 

 

DIMENSÃO 3 

(Responsabilidade Social) 

 Manter a IES com a instituição de referência em políticas 

de responsabilidade social. 

 Garantir o acompanhamento da Gestão Institucional do 

desenvolvimento dos projetos da pesquisa e extensão 

com foco na responsabilidade social, ou seja, promoção 

dos direitos humanos e igualdade ético- raciais, visando 

as condições de exequibilidade   dos mesmos. 

   Desenvolver ações que favoreçam maior interação da IES 

com a realidade local e regional nas áreas de meio ambiente 

e cidadania, educação física e saúde ; 

 

 

 

 

DIMENSÃO 4 

(Comunicação com a 

Sociedade) 

 Melhorar os meios e estratégias de 

comunicação social da instituição. 

 Amplificar o alcance da FIED no meio social local e regional 

(com ênfase para a Ibiapaba), de modo a tornar a instituição 

mais conhecida e mais parceira do público externo. 

 Ampliar a comunicação institucional interna entre os 

órgãos de gestão (acadêmica e administrativa) e os 

alunos; entre a gestão da IES e os docentes. 
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DIMENSÃO 5 

(Políticas de pessoal) 

 Manter o nível de satisfação; 

 A Gestão Institucional dará continuidade à 

conscientização dos docentes, discentes e técnico-

administrativos sobre a importância da qualificação para o 

crescimento profissional e institucional com a finalidade do 

fortalecimento da promoção e incentivo à busca de 

titulação; 

 Manter os incentivos de crescimento profissional:; 

DIMENSÃO 6 

(Organização e Gestão 

Institucional) 

 Continuar oferecendo um ensino superior de qualidade. 

 Ampliar a resoução de responstas  às solicitações e 

reivindicações  dos discentes; 

 Implementar um           Programa de Formação Continuada  de 

Gestores em exercício na FIED. 

DIMENSÃO 7 

(Infraestrutura) 

 Manter a manutenção e conservação dos espaços; 

 Melhorar os serviços e instalações da cantina; 

 Melhorar a infraestrutura das salas: luminosidade, 

ventilação e acústica; 

 Atualização do acervo da biblioteca; 

 

        DIMENSÃO 8 

(Avaliação Institucional) 

 Manter uma cultura de avaliação permanente por parte da 

comunidade acadêmica; 

 Aumentar os percentuais de participação nas avaliações. 

   Melhorar a divulgação do relatório para a comunidade 

acadêmica. 

 

         

 

 

 

            DIMENSÃO 9 

(Atendimento ao estudante) 

 Otimizar a eficiência no atendimento aos alunos, 

diminuindo o tempo de resposta às solicitações; 

 Dar continuidade a melhoria na ampliação do número de 

atendimento de discentes.  

 O programa Tutorial Acadêmico possibilita uma maior 

inserção de discente no ambiente acadêmico, facilitando o 
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acesso aos serviços ofertados pela instituição. 

 Promover  programas de intercâmbio que atendam a 

demanda acadêmica; 

 Ampliar a divulgação do programa de estágio junto aos 

alunos; 

 

DIMENSÃO 10 

(Sustentabilidade 

Financeira) 

 Ampliar o apoio aos eventos acadêmicos e os 

investimentos nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão . 

 Sistematização do acompanhamento do desempenho de 

cada curso, por registros contábeis. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

A CPA tem buscado ser uma instância propositiva de medidas que são 

emanadas a partir das respostas aos Formulários de Autoavaliação da FIED, ou seja, 

atuando na reunião, discussão e análise das demandas da comunidade acadêmica. 

Sendo assim, este relatório se constitui um instrumento de reflexão de toda a 

comunidade academica acerca da necessidade da Autoavaliação constante para que 

os processos de retroalimentação subsidiem o planejamento e a execução.  

O trabalho da CPA durante o triênio 2018, 2019 e 2020 foi pautado pela 

organização e sensibilização de forma global. Os representantes assumiram 

responsabilidades dentro de seus segmentos, buscando assim intensificar a 

comunicação interna e buscar de forma ativa o diálogo entre os pares. 

Diante da busca  ativa, diálogo e participação em diversos espaços 

acadêmicos conseguimos aumentar o quantitativo de respondentes, bem como 

conseguimos sensibilizar a comunidade quanto a importância da avaliação institucional 

através da CPA. 

Com a organização dos cursos de graduação por áreas, percebeu-se que a 

responsabilidade e o comprometimento aumentaram em prol do bem comum, da 

Responsabilidade Social e de melhorias pedagógicas e administrativas para com a 

Instituição. 

Como o ensino-aprendizagem e essa relação  vincular  diária, acreditamos 

que a CPA cumpre o seu papel de ser a mediadora entre a Instituição, a sociedade, 

os professores, o corpo técnico- administrativo e os discentes. No ano de 2018, 2019 

e 2020  aconteceram vários momentos de diálogos entre setores e que fortaleceu as 

ações desenvolvidas pela CPA e correção de fragilidades. 

Os avanços com as Práticas Sociais no ano de 2020 foram progredindo a 

partir de ações educativas como: incentivo as políticas de democratização do acesso, 

redução de evasão e valorização  do profissional proporcionando igualdade de 

oportunidades, valorizando a formação integral dos indivíduos. 
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Enxergando a avaliação como um processo essencial para a qualidade do 

Ensino, Pesquisa e Extensão na  FIED , os gestores apropriaram- se dos resultados 

das atividades avaliativas internas  e com base nos resultados, realizamos o  

planejamento  institucional  visando  reverter às fragilidades institucionais e aproveitar  

melhor  as  potencialidades,  partindo da utilização dos resultados da CPA como 

ferramentas de gestão e lançar um planejamento estratégico com foco em continuar 

desenvolvendo o ensino aprendizagem como  o cumprimento  de  sua missão 

institucional e o respeito a suas visões e valores. 

Sendo assim, este relatório se constitui como um instrumento de reflexão de 

toda a comunidade acadêmica acerca da necessidade da Autoavaliação constante 

para que os processos de retroalimentação subsidiem o planejamento e a execução, 

sendo tomado como referência para o 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. 


