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1 A INSTITUIÇÃO 

 

Faculdade de Integração do Ensino Superior do Cone Sul - FISUL 

Código da IES: 2478 

Endereços: Avenida Presidente Vargas, 561, Centro, 95 720 000 Garibaldi, RS 

www.fisul.edu.br 

fisul@fisul.edu.br 

fisul.faculdade 

@faculdadeficul 

(54) 3462 8300 

(54) 98110 0130 

 

A Faculdade de Integração do Ensino Superior do Cone Sul - FISUL, é uma 

instituição privada de ensino superior, localizada em Garibaldi, RS, com atuação regional, 

mantida pelo INESCO - Instituto de Ensino Superior do Cone Sul Ltda., sociedade 

simples de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Garibaldi, RS, 

fundada em março de 2002. Em 2004 deu início às atividades tendo sido credenciada pela 

Portaria 308, de 20 de janeiro de 2004, do Ministério da Educação (MEC), publicada no 

Diário Oficial da União em 22 de janeiro de 2004. O último ato de recredenciamento 

ocorreu em 2018 pela Portaria 136, de 21 de fevereiro de 2018, do MEC, publicada no 

Diário Oficial da União em 22 de fevereiro de 2018. Assim, em 2022 a FISUL 

comemorou dezoito anos de existência.  

Atuais dirigentes: 

Diretor Geral e Diretor Acadêmico: Roberto Macagnan  

roberto.macagnan@fisul.edu.br 

Diretor Administrativo: Flademir Fachini  

flademir.fachini@fisul.edu.br  

 

2 A MANTENEDORA 

 

INESCO - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO CONE SUL LTDA., 

sociedade simples de responsabilidade limitada, com fins lucrativos, inscrito no CNPJ 

sob o nº 04.933.902/0001-31.  

Endereços: Avenida Presidente Vargas, 561, Centro, 95 720 000 Garibaldi, RS 

www.fisul.edu.br 

fisul@fisul.edu.br 

fisul.faculdade 

@faculdadefisul 

 

 

3 A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA foi criada e regulamentada pela Portaria 

nº 02, de 09 de julho de 2004, pelas Portarias nº. 67, de 09 de setembro de 2010, Portaria 

nº. 94, de 01 de dezembro de 2011 e Portaria nº. 118, de 01 de agosto de 2014, todas 

emitidas pela Direção Geral da FISUL. Tem por objetivo subsidiar e orientar a gestão 

institucional em sua dimensão política, acadêmica e administrativa, para promover os 

ajustes necessários à elevação do seu padrão de desempenho e à melhoria permanente da 

qualidade e pertinência das atividades desenvolvidas, identificando fraquezas e 

potencialidades, e buscando apontar soluções para seu aprimoramento. 

file:///C:/Users/Acer/Downloads/roberto.macagnan@fisul.edu.br
mailto:flademir.fachini@fisul.edu.br
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No intuito de atender às normas do SINAES, a CPA da FISUL se compõe de 

representantes da comunidade acadêmica, incluindo discentes, docentes e funcionários 

administrativos indicados por seus pares, e representantes da sociedade civil, convidados 

pela direção da FISUL. Esta formação pretende dotar a CPA de uma representatividade 

conectada com a realidade social e institucional. 

 

 

                                       3.1 Mandato da CPA 

 

Conforme previsto no Artigo 5º, do Regulamento da Comissão Própria de 

Avaliação da FISUL, os membros da CPA têm mandato de dois anos, ou seja, de 2021 a 

2022, conforme Portaria nº 175, de 10 de junho de 2021, emitida pela Direção Geral.  

 

 

                                      3.2 Composição da CPA 

 

I. dois representantes do corpo docente, escolhido por seus pares; 

II. dois representantes do corpo discente, escolhidos por seus pares; 

III. dois representantes do corpo técnico-administrativo, escolhidos por seus 

pares; 

IV. dois representantes da comunidade externa, convidados pela direção geral da 

FISUL. 

§ 1º. Os representantes titulares terão o mesmo número de suplentes, como forma 

de garantir a representatividade nas atividades desenvolvidas pela CPA. 

§ 2º. Todos os membros poderão ser reconduzidos aos seus cargos por mais um 

mandato.  

§ 3º. A CPA contará com um coordenador titular e um adjunto, definidos pelo 

Comitê Gestor da FISUL, preferencialmente entre os membros que a compõem. 

 

 

                                   3.3 Representatividade da CPA 

 

3.3.1 Coordenador da CPA 

 

Professor Nédio Antônio Andreolli 

CPF: 415.352.780-72 (RG: 1029576971) 

Telefones: (54) 99943-0748 e (54) 3462-8300 

E-mail: nedio.andreolli@fisul.edu.br 

 

3.3.2 Representatividade docente  

 

Professor Ricardo Antônio Reche (coordenador adjunto) 

CPF: 898.776.590-34 (RG: 9053365309)   

Telefones: (54) 99965-4849 e (54) 3462-8300 

E-mail: ricardo.reche@fisul.edu.br 

 

Professor: Guilherme Coelho Nunes 

CPF: 907.307.040-68 (RG:8040228671)   

Telefone para contato: (51) 99113-3566 e (54) 3462-8300 

E-mail: gcoelhon@terra.com.br  

mailto:nedio.andreolli@fisul.edu.br
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Professora Andiara Flores  

CPF: 928. 213. 320-68 (RG: 1060623418) 

Telefones: (54) 99944-6340 e (54) 3462-8300 

E-mail: andiara.flores@fisul.edu.br 

 

Professor Thiago Finimundi 

CPF: 016.719.120-98 (RG: 1082937853) 

Telefones: (54) 99162-3828 e (54) 3462-8300 

E-mail:thiago.finimundi@fisul.edu.br 

 

         3.3.3 Representatividade discente 

 

Francieli Contini 

CPF:019.233.130-29  (RG:9085672881) 

Telefone: (54) 996179953 

E-mail: francielicontini@gmail.com 

 

Morgana Carrer Cipriani 

CPF:038.078.910-80 (RG:8086197988) 

Telefone: (54) 999654196 

E-mail: morganacc20@gmail.com 

 

Luiz Arthur Antunes da Rosa 

CPF: 012.138.990-10 (RG:4099268023) 

Telefone: (51) 998224482 

E-mail: luiz22athurantunes@gmail.com 

 

Jessica Benedett 

CPF: 025.233.570-89 (RG:51 00861946) 

Telefone: (54) 999288008 

E-mail: jessica.benedett@coopsantaclara.com.br 

 

     3.3.4 Representatividade do corpo técnico administrativo  

 

Mara Regina de Quadros  

CPF: 602.744.174-79 (RG:6036278023) 

(54) 98141-4238 e 3462-8300 

E-mail: mara.quadros@fisul.edu.br 

 

Susana Suélen Rozanski  

CPF: 043.384.140-06 (RG: 1126018744) 

Telefones: (54) 99613-7667 e 3462-8300 

E-mail: suzana.rozanski@fisul.edu.br 

 

Anderson Vidart Roman  

CPF: 833.959.030-87 (RG: 5083370709) 

Telefones: (54) 99919-9037 e 3462-800 

E-mail: anderson.roman@fisul.edu.br 

 

mailto:andiara.flores@fisul.edu.br
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Raquel Oroski  

CPF: 034.318.610-16 (RG: 6112386864) 

Telefones: (54) 98141-4238 e 3462-800 

E-mail: Raquel.oroski@fisul.edu.br 

 

3.3.5 Representatividade da comunidade externa 

 

Adriana Zago 

CPF 832.511.970-53 (RG 4075636383) 

E-mail: adriana@friza.ind.br 

(54) 99131-0471/3461-1943 

 

Rosana Cristina Ogliari Debiasi - APEME – Suplente 

CPF449.535.690-91 (RG 8033529044) 

Telefone: (54) 3462-3796 

WhatsApp: (54) 9.9903-3776 

E-mail: miltondebi@gmail.com 

 

Adriana Fatima Giardin Splajt – PREFEITURA –Titular 

CPF 48293431091 e RG 1029499389. 

Fone: 54 999613102 

adrisplajt@gmail.com 

 

Taciana Andreola – PREFEITURA – Suplente 

CPF: 000663210-69 (RG: 1065631821) 

Fone : 54 999370899 

taciana.andreola@garibaldi.rs.gov.br 

 

 

 

4 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

 

 

4.1 Apresentação 

 

A CPA é um órgão de natureza consultiva, com atribuições de elaboração, 

implementação, aplicação e monitoramento do processo de autoavaliação institucional. 

Tem atuação autônoma, no âmbito da sua competência legal, em relação aos conselhos e 

demais órgãos colegiados da FISUL. Tem por objetivo subsidiar e orientar a gestão 

institucional em sua dimensão política, acadêmica e administrativa, para promover os 

ajustes necessários à elevação do seu padrão de desempenho e à melhoria permanente da 

qualidade e pertinência das atividades desenvolvidas, identificando fraquezas e 

potencialidades, buscando apontar soluções para seu aprimoramento.  

Sendo responsável pelo processo de autoavaliação institucional, cabe-lhe elaborar 

os instrumentos de avaliação e viabilizar os meios para coleta de dados ou informações, 

analisá-los, identificar as fragilidades ou potencialidades e encaminhar os resultados às 

instâncias competentes da IES. Cabe-lhe também, a partir dos resultados, promover 

reflexões para que sejam tomadas medidas que visem a correção de rumos ou a 

potencialização de estratégias, focadas na qualidade dos serviços prestados.  

mailto:miltondebi@gmail.com
mailto:adrisplajt@gmail.com
mailto:taciana.andreola@garibaldi.rs.gov.br
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É neste sentido que a Lei do SINAES nº 10.861, de 14 de abril de 2004, aponta 

em que dimensões deve haver a atuação da CPA, contemplado no seu Artigo 3º, conforme 

segue:  

Art. 3º. A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo 

identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, 

programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais, dentre 

elas obrigatoriamente as seguintes: 

I – A missão e 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. 

Frente a isto, a CPA apresenta o relatório anual de 2022. O presente relatório leva 

em consideração a sugestão apresentada pelo INEP, aos coordenadores das CPAs, de 

acordo com a Portaria 92 de 2014 e com a Nota Técnica 65 de 2014. 

 

 

4.2 O projeto de autoavaliação institucional 2021/2023 

 

Para cumprir sua função, a CPA levanta dados e informações que subsidiem uma 

autoavaliação com base nos indicadores apontados pelo INEP. Dentre eles contempla 

diagnósticos, coleta de dados e análises dos resultados das avaliações interna e externas. 

Para o triênio 2021-20231 , a CPA construiu um projeto propondo a autoavaliação 

das dimensões propostas pela regulação. 

 

 

4.2.1 A Regulação 

 

A Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de 

Educação Superior (SINAES) prevê em seu artigo 3º dez dimensões que têm a finalidade 

                                                 
1 Plano de Trabalho CPA 2021-2023 
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de contemplar a Instituição de Ensino Superior (IES) como um todo, e em 2014, por meio 

da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65, estabeleceu um roteiro para o Relatório 

de Autoavaliação Institucional, e as dez dimensões foram reorganizadas em cinco eixos 

avaliativos, conforme segue: 

 

Eixos da avaliação segundo o SINAES 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional. 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional. 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas. 

Eixo 4: Políticas de Gestão. 

Eixo 5: Infraestrutura Física 

 

Quadro I - Eixos e respectivas dimensões segundo a Nota Técnica 65/2014 

 
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. 

 

 

4.3   Proposta de trabalho para o triênio 2021/2023 

 

Atendendo a orientação da Norma Técnica INEP/DAES/CONAES de 065 de 09 

de outubro de 2014, o presente projeto de autoavaliação se refere ao triênio de 2021-2023. 

A CPA da FISUL apresenta o cronograma de atividades, com os seguintes procedimentos 

básicos de autoavaliação. 

  

4.3.1 Análise dos indicadores de desempenho da FISUL – Ano I, 2021 

 

Quadro II - Projeto 2021 

 
Projeto 2021 

 

 

 

 

 

 

Ano I 

 

 

Semestre A 

Eixo 3 - Políticas Acadêmicas  

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

curso avaliando o curso). 

Eixo 3 - Políticas Acadêmicas  

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade (comunicação 

interna e externa). 

 Eixo 3 - Políticas Acadêmicas  
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Semestre B 

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

(avaliação do projeto FISUL Comunidade). 

Eixo 3 - Políticas Acadêmicas  

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes e Egressos 

(avaliação dos egressos). 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Item 4.1 Políticas de Pessoal (Plano de gestão do 

corpo docente). 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Item 4.2 Políticas de Pessoal (Política de formação 

e capacitação  do corpo Técnico e administrativo). 

 

 

4.3.2 Análise dos indicadores de desempenho da FISUL – Ano II, 2022 

 

Quadro III - Projeto 2022 

 
Projeto 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano II 

 

 

Semestre 

2022/A 

Eixo 3 - Políticas Acadêmicas  

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

Autoavaliação de Semana Acadêmica dos Cursos. 

Eixo 3 - Políticas Acadêmicas  

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

Autoavaliação de Semana Acadêmica dos Cursos. 

 

 

 

 

 

Semestre 

2022/B 

Eixo 3 - Políticas Acadêmicas  

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes e Egressos 

 Autoavaliação dos egressos de 2021. 

Eixo 5:  Estrutura Física 

Dimensão 7: Biblioteca 

Avaliação da Política de expansão e operacionalização da Biblioteca.. 

Eixo 2:  Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição  

Avaliação do Plano de Acessibilidade. 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Avaliação do Clima Organizacional na percepção docente. 

Eixo 4 – Políticas de Gestão 

Dimensão:5: Politicas de Gestão 

Avaliação do Plano de Cargos e Salários. 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Avaliação do FISUL Comunidades. 

 

 

4.3.3 Análise dos indicadores de desempenho da FISUL – Ano III, 2023 

 

Quadro IV - Projeto 2023 

 
Projeto 2023 – Encerramento do Triênio 

 

 

Ano III 

(2023) 

 

Semestre A 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

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

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
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Semestre B Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

 

4.4 A autoavaliação 2022 

 

          4.4.1 Calendário de reuniões da CPA 

 

No período letivo 2022, a CPA manteve as suas reuniões ordinárias, mensais, 

contudo, não sistematizadas. Assim, as reuniões foram realizadas em formato presencial, 

conforme citado no Plano de Trabalho CPA 2022. 

 

 

     4.4.2 Indicador I: Avaliação da Semana Acadêmica dos Cursos – edição 2022 

 

A semana acadêmica dos cursos, é parte das atividades pedagógicas da FISUL, é 

um evento que tem como principal objetivo a aproximação dos alunos com a realidade 

do mercado de trabalho, estimula a realização de atividades extracurriculares e a troca de 

experiências entre os estudantes universitários. Assim, são desenvolvidas habilidades que 

agreguem conhecimentos relacionados às áreas de atuação dos egressos e complementem 

a formação dada em sala de aula.  

Prevista no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) como projeto de extensão, 

atividade interdisciplinar, a Semana Acadêmica é organizada pelos próprios estudantes, 

com o apoio do corpo docente do curso, cujo objetivo é proporcionar ao estudante uma 

formação sólida, bem contemplada no PPC, para que ele consiga vencer esses desafios 

regionais e trazer respostas consistentes para a sociedade, 

 

No ano de 2022, a Semana Acadêmica dos Cursos na FISUL, foi realizada nos 

dias 05 e 11 de abril, terça e quinta-feira respectivamente. Na edição 2022, o evento 

contou com palestras com profissionais externos, de áreas afins aos cursos nos dois dias 

do evento. Neste contexto, a CPA buscou saber qual é a percepção dos alunos em relação 

ao evento, e para tanto, elaborou um instrumento de avaliação, através da plataforma do 

Google forms, com seis (6) perguntas, sendo cinco (5) objetivas e uma discursiva, o qual 

foi enviando, por meio das redes sociais, à uma amostra de aproximadamente 25% dos 

alunos participantes. 

 

Apresentação dos resultados  

 

Pergunta 1 Curso 
Descritivo do item avaliado. Qual é o seu curso em formação? 
Opção Curso de Opções de resposta Pontos  % 

 

a) 

Bacharelado em Administração  

23 

 

56,1 Bacharelado em Ciências Contábeis 

Bacharelado em Direito 

 

 

 

b) 

Superior de Tecnologia em  Comercio Exterior;   

 

18 

 

 

43,9 
Superior de Tecnologia em Gestão Comercial; 

Superior de Tecnologia em Gestão Comercial / Com. Eletrônico 

Superior de Tecnologia em Gestão Financeira; 

Superior de Tecnologia em Gestão de R. Humanos; 

Superior de Tecnologia em Logística. 
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Quantitativo de respostas no item por disciplina  

Os resultados foram classificados em duas categorias 

 ( a) Cursos de Bacharelado e (b) Cursos Superiores de Tecnologia. 

 

O quadro mostra que 41(24,11%), dos alunos da FISUL participaram da semana 

acadêmica, edição 2022, e os resultados mostram que 23(56,1%) dos respondentes são 

alunos dos cursos de Bacharelado e 18 (43,9%) dos respondentes são alunos dos cursos 

Superiores de Tecnologia. 

 

Pergunta 2 Participação – dias – no evento 
Descritivo do item 

avaliado. 

Você participou das atividades da Semana Acadêmica dos Cursos, edição 

2022? 

Opção Em quais dias Opções de resposta Pontos  % 

a) Sim Nos dois dias do evento – terça e quinta-feira 24 58,5 

b) Sim Somente no dia 05 de abril – terça-feira 11 26,8 

c) Sim Somente no dia 11 de abril – quinta-feira 6 14,7 

 

Os resultados mostram que 24(58,5%) dos alunos respondentes participou dos 

eventos nas duas datas propostas, 11(26,8%) dos respondentes participaram somente no 

primeiro dia do evento e 6(14,6%) dos alunos respondentes participaram somente das 

atividades do último dia do evento. 

 
Pergunta 3 Aproximação com a realidade do mercado de trabalho 
Descritivo do item 

avaliado. 

A Semana Acadêmica, edição 2022, proporcionou a aproximação dos alunos 

com realidade com a do mercado de trabalho? 

Opção Conceito Opções de resposta Pontos  % 

a) Bom Concordo Totalmente 25 61,0 

b) Regular Concordo Parcialmente 13 31,7 

c) Ruim Discordo 3 7,3 

 
Em relação à aproximação com a realidade do mercado de trabalho, 25(61,0%) 

dos alunos respondentes, concordam totalmente que a semana acadêmica edição 2022, 

proporcionou essa aproximação, por sua vez, 13(31,7%) dos respondentes concordam 

parcialmente com essa afirmação, e 3(7,3%) dos alunos respondentes discordam dos 

colegas e na percepção destes, a semana acadêmica edição 2022, não proporcionou a 

aproximação dos alunos com realidade com a do mercado de trabalho. 

 
 
Pergunta 4 Conhecimentos em áreas de atuação dos egressos 
Descritivo do item 

avaliado. 

A Semana Acadêmica, edição 2022, agregou conhecimentos relacionados 

às áreas de atuação dos egressos e complementou a formação dada em sala 

de aula. 

Opção Conceito Opções de resposta Pontos  % 

a) Bom Concordo Totalmente 23 56,1 

b) Regular Concordo Parcialmente 15 36,6 

c) Ruim Discordo 3 7,3 

 
No que diz respeito aos conhecimentos adquiridos, 23(56,1%) dos alunos 

respondentes, concordam totalmente que a semana acadêmica edição 2022, agregou 

conhecimentos e completou a formação recebida em sala de aula, entretanto, 15(36,6%) 

dos respondentes concordam parcialmente com essa afirmação, e 3(7,3%) dos alunos 

respondentes discordam dos colegas e na própria percepção, a semana acadêmica edição 
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2022, não agregou conhecimentos relacionados às áreas de atuação dos egressos e 

complementou a formação dada em sala de aula. 

 
 

Pergunta 5 Avaliação da Semana Acadêmica 
Descritivo do item avaliado. Avalie a Semana Acadêmica, edição 2022, atribuindo uma nota 

de 0 a 10 –sendo 0 para Muito Ruim e 10 para Muito Bom. 

Opção Conceito Escalas de resposta Pontos  % 

a) Bom 10 – 9; 25 61,0 

b) Regular 8 – 7; 15 36,6 

c) Ruim 6 – 1. 1 2,4 

Quantitativo de respostas nesta pergunta 

a) 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

9           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

b) 
8         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

7                       1 1 1 1 4 

c) 5                             1 1 
 

 

Os dados mostram que 15 alunos atribuíram nota 10 ao evento, e 10 alunos 

atribuíram-lhe nota 9, assim somados, tem-se que 25(61%) dos alunos respondentes 

avaliaram a semana acadêmica edição 2022 como “BOM”, no entanto, 11 dos alunos 

respondentes atribuíram-lhe nota 8 e 4 dos alunos atribuíram-lhe a nota 7, as quais, 

somadas mostram que  15(36,6%) dos alunos respondentes avaliaram a semana 

acadêmica edição 2022 como “REGULAR”, e 1(2,4%) dos alunos participantes na 

pesquisa, atribuiu nota 5, avaliando a semana acadêmica edição 2022 como “RUIM”. 
 

A pergunta de número 6 foi apresentada em forma de pergunta aberta, pois, 

pergunta aberta propícia ao entrevistado a oportunidade para explicar, descrever e opinar 

sobre algo, de forma mais ampla e pessoal do que com respostas já pré-definidas pelo 

instrumento elaborado pelo pesquisador. É permitir que o respondente fale com as suas 

próprias palavras.  

Por meio da pergunta aberta, também é possível coletar informações que 

justifiquem ou expliquem melhor as respostas dadas em perguntas fechadas, assim, 

contribuem para expandir as reflexões do respondente sobre o que lhe é perguntado. 

As perguntas abertas podem trazer informações inesperadas e relevantes para uma 

pesquisa. 

 

Pergunta 6: Apontamentos, considerações e sugestões são bem-vindas. Registre. 

17 (41,5%) dos participantes da pesquisa, deixaram seus registros nesta questão. As 

considerações foram classificadas em Elogios (pontos fortes), Críticas e Sugestões 

(oportunidades de melhorias), conforme o quadro a seguir. 

 

Pergunta 6 Considerações dos respondentes 
Descritivo do item avaliado. Apontamentos, considerações e sugestões são bem-vindas. Registre. 

Opção Categorias Número dos questionários com considerações. Pontos  % 

a) Elogios 2; 3; 4; 7; 9; 11; 12; 14; 15; 16 e 17 11 64,8 

b) Críticas 1; 6; 13; 3 17,6 

c) Sugestões 5; 8; 10;  3 17,6 
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Os dados mostram que 11(64,8%) dos respondentes teceram elogios ao evento, 

edição 2022, 3(17,6%), teceram críticas ao evento em seus registros e 3(17,6%) dos 

alunos respondentes, deixaram sugestões para as próximas edições da semana acadêmica 

na FISUL. 

 

4.4.3 Indicador II: Acompanhamento dos egressos 2021 

 

Dando continuidade às ações de Acompanhamento dos egressos, no ano de 2022, 

a CPA foi conhecer as percepções dos egressos do ano de 2021 em relação a sua formação 

e a da FISUL neste processo, e para tanto, elaborou um instrumento de avaliação, através 

da plataforma do Google forms, com vinte e uma (21) perguntas, sendo dezenove (19) 

objetivas e duas (2) discursivas, o qual foi enviando, por meio das redes sociais, à uma 

amostra de 26 alunos egressos, dos quais retornaram 16 questionários. 

 

Apresentação dos resultados 

 

Pergunta 1 Curso 
Descritivo do item avaliado. Marque o seu curso superior concluído na FISUL: 

Opção Curso de Opções de resposta Pontos  % 

 

a) 

Bacharelado em Administração;  

12 

 

75% Bacharelado em Ciências Contábeis; 

 

b) 

Superior de Tecnologia em Gestão de R. Humanos;  

04 

 

25% Superior de Tecnologia em Gestão Comercial. 

  

O quadro mostra que 16 alunos egressos da FISUL (2021), participaram da 

avaliação e destes, 12(75%) dos respondentes foram alunos dos cursos de Bacharelado e 

4 (25%) dos respondentes são alunos dos Cursos Superiores de Tecnologia. 

 

Pergunta 2 Semestre de conclusão do curso 
Descritivo do item 

avaliado. 

Em qual semestre se deu a conclusão do seu curso na FISUL? 

Opção Ano de Opções de resposta Pontos  % 

a)         2021 Semestre de 021/A. 2 12,5 

b) Semestre de 021/B. 14 87,5 

 

Os dados mostram que 2 (12,5%) dos respondentes concluíram o seu curso de 

formação na FISUL no semestre 2021/A, e 14(87,5%) dos respondentes concluíram no 

semestre 2021/B. 

 
Pergunta 3 A situação formal trabalho 
Descritivo do item 

avaliado. 

No momento, qual a sua situação formal de trabalho? 

Opção Conceito Opções de resposta Pontos  % 

a)  Ativo na minha área de formação 7 43,8 

b)  Ativo em áreas afins a minha formação 7 43,8 

c)  Ativo, mas não em áreas afins a minha formação 1 6,2 

d)  Inativo 1 6,2 

e)  Não sei responder. 0 0,0 

 
Em relação à situação formal de trabalho, tem-se que 7(43,8%) dos respondentes 

estão ativos na sua área de formação e 7(43,8%) ativos em áreas afins à sua área de 
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formação, no entanto 1(6,2%) disse estar ativo mas não em áreas afins a sua formação e 

1(6,2%) momento estar inativo. 

 

Pergunta 4  Ramo de atividade  
Descritivo do item 

avaliado. 

Em qual ramo de atividade  exerce a atividade formal de trabalho? 

Opção Conceito Opções de resposta Pontos  % 

a)  Industria 5 31,2 

b)  Comercio 3 18,8 

c)  Serviços 5 31,2 

d)  Outros 3 18,8 

e)  Não sei responder 0 0,0 

 

No que se refere ao ramo de atividade, 5 (31,20%) dos respondentes exerce sua 

atividade formal de trabalho na indústria, 3 (18,8%) no comércio, 5 (31,2%) em serviços 

e 3 (18,8%) dos respondentes exercem sua atividade em outros ramos. 

 

Pergunta 5  Inserção no mercado de trabalho  na área  
Descritivo do item 

avaliado. 

Em que momento da sua vida profissional aconteceu o seu primeiro 

emprego na área ou em áreas afins da sua formação superior? 

Opção Conceito Opções de resposta Pontos  % 

a)  Antes de iniciar no curso de formação superior 8 50,0 

b)  No início do curso de formação superior 3 18,8 

c)  Na metade do curso de formação superior 1 6,2 

d)  No final do curso de formação 2 12,5 

e)  Depois de concluído o curso de formação 0 0,00 

f)  Não atuo na área de formação 2 12,5 

g)  Não sei responder. 0 0,00 

 

Em relação a inserção no mercado de trabalho na sua área de formação, 8 (50%) 

dos respondentes afirmaram que a inserção foi antes de iniciar os estudos no curso,  3 

(18,8%) a inserção foi no início do curso, 1 (6,2%) a inserção se deu na metade do curso, 

2 (12,5%) afirmaram que a inserção no mercado de trabalho na sua área de formação foi 

depois de concluído o curso de formação superior e 2 (12,5%) dos respondentes 

afirmaram que não atuam na área do seu curso de formação superior. 

 

Pergunta 6 Contribuição da imagem da FISUL 
Descritivo do item 

avaliado. 
A imagem da FISUL interferiu na sua inserção no mercado de trabalho? 

Opção Conceito Opções de resposta Pontos  % 

a)  Positivamente 7 43,7 

b)  Negativamente 0 0,00 

c)  Não interferiu 7 43,7 

d)  Não sei responder 2 12,6 

 

Os dados mostram que 7 (43,7%) dos respondentes afirmaram que a imagem da 

FISUL interferiu positivamente na sua inserção no mercado de trabalho, 7 (43,7%) 

afirmaram que não teve interferência e 2 (12,6%) não souberam responder. 

 

Pergunta 7 A contribuição do curso  
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Descritivo do item 

avaliado. 

Em termos de crescimento pessoal, foi importante ter realizado o curso de 

formação superior na FISUL? 

Opção Conceito Opções de resposta Pontos  % 

a)  Concordo totalmente; 14 87,5 

b)  Concordo parcialmente; 2 12,5 

c)  Ás vezes concordo e às vezes discordo;   

d)  Discordo parcialmente;   

e)  Discordo totalmente.   

f)  Não sei responder   

 

Em relação a contribuição do curso para o crescimento pessoal, 14 (87,5%) dos 

respondentes afirmaram que concordam totalmente que foi importante ter realizado o seu 

curso de formação superior na FISUL, e 2 (12,5%) responderam que concordam 

parcialmente com essa afirmação. 

 

Pergunta 8 A contribuição do curso 
Descritivo do item 

avaliado. 

Em termos de experiência/crescimento profissional, foi importante ter 

realizado o curso de formação na FISUL? 

Opção Conceito Opções de resposta Pontos  % 

a)  Concordo totalmente; 12 75,0 

b)  Concordo parcialmente; 4 25,0 

c)  Ás vezes concordo e às vezes discordo; 0 0,00 

d)  Discordo parcialmente; 0 0,00 

e)  Discordo totalmente. 0 0,00 

f)  Não sei responder 0 0,00 

 

Em relação a contribuição do curso em termos de experiência e para o crescimento 

profissional, 12 (75,0%) dos respondentes afirmaram que concordam totalmente que foi 

importante ter realizado o seu curso de formação superior na FISUL, e 4 (25,0%) 

responderam que concordam parcialmente com essa afirmação. 

 

Pergunta 9 A matriz Curricular 
Descritivo do item 

avaliado. 

De forma geral, o que foi visto na matriz curricular foi suficiente para seu 

desempenho profissional? 

Opção Conceito Opções de resposta Pontos  % 

a)  Concordo totalmente; 4 25,0 

b)  Concordo parcialmente; 7 43,7 

c)  Ás vezes concordo e às vezes discordo; 5 31,3 

d)  Discordo parcialmente; 0 0,00 

e)  Discordo totalmente. 0 0,00 

f)  Não sei responder 0 0,00 

 

O quadro mostra que 4 (25,0%) dos respondentes concordam totalmente que de 

forma geral, o que foi visto na matriz curricular foi suficiente para seu desempenho 

profissional, no entanto 7 (43,7%) disseram que concordo parcialmente e 5 (31,3%) 

disseram que às vezes concordam e às vezes discordam dessa afirmação. 

 

Pergunta  10 Equilíbrio na distribuição das disciplinas 
Descritivo do item 

avaliado. 

Houve equilíbrio entre a distribuição das disciplinas de formação geral e de 

formação específica na proposta curricular do curso? 
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Opção Conceito Opções de resposta Pontos  % 

a)  Concordo totalmente; 4 25,0 

b)  Concordo parcialmente; 3 18,7 

c)  Ás vezes concordo e às vezes discordo; 9 56,3 

d)  Discordo parcialmente; 0 0,00 

e)  Discordo totalmente. 0 0,00 

f)  Não sei responder 0 0,00 

 

No que diz respeito ao equilíbrio na distribuição das disciplinas, 4 (25,0%) dos 

respondentes disseram que concordam totalmente que houve equilíbrio entre a 

distribuição das disciplinas de formação geral e de formação específica na proposta 

curricular do curso, 3 (18,7%) disseram que concordo parcialmente e 9 (56,3%) disseram 

que às vezes concordam e às vezes discordam dessa afirmação. 

 

Pergunta  11 A indicação do seu curso de formação 
Descritivo do item 

avaliado. 

Quanto à possível indicação do seu curso de formação superior para amigos 

e familiares, você: 

Opção Conceito Opções de resposta Pontos  % 

a)  Indicaria o seu curso de formação superior na FISUL por diversos motivos; 13 81,3 

b)  Indicaria o seu curso de formação superior na FISUL pelos professores; 3 18,7 

c)  Indicaria o seu curso de formação superior na FISUL pelos conteúdos; 0 0,00 

d)  Não indicaria o seu curso FISUL por diversos motivos; 0 0,00 

e)  Não indicaria o seu curso na FISUL pelos professores; 0 0,00 

f)  Não indicaria o seu curso na FISUL pelos conteúdos; 0 0,00 

g)  Não sei responder. 0 0,00 

 

Os dados mostram que 13 (81,3%) dos respondentes afirmaram que indicariam o 

seu curso de formação superior na FISUL por diversos motivos e 3 (18,7%) afirmaram 

que indicariam o seu curso de formação superior na FISUL por causa dos professores. 

  

Pergunta  12 Possível retorno à FISUL 
Descritivo do item 

avaliado. 

Com relação a um possível retorno à FISUL você: 

Opção Conceito Opções de resposta Pontos  % 

a)  Está frequentando curso de Pós-graduação; 4 25,0 

b)  Está frequentando a segunda graduação; 0 0,00 

c)  Pensa em retornar em curso de Pós-graduação; 8 50,0 

d)  Pensa em retornar na segunda graduação; 1 6,2 

e)  Não pensa em retornar no momento; 3 18,8 

f)  Não pensa em retornar. 0 0,00 

g)  Não sei responder 0 0,00 

 

Com relação a um possível retorno à FISUL, 4 (25,0%) dos respondentes disseram 

que estão frequentando um curso de Pós-graduação, 8 (50,0%) pensam em retornar 

em curso de Pós-graduação, 1 (6,2%) pensa em retornar na segunda graduação e 3 

(18,8%) dos respondentes disseram que não pensam em retornar para a FISUL, no 

momento. 

 

Pergunta  13 Acompanhamento das notícias da FISUL 
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Descritivo do item 

avaliado. 

Você acompanha as notícias, informações e eventos promovidos pela FISUL? 

Opção Conceito Opções de resposta Pontos  % 

a)  Sim, sempre; 5 31,2 

b)  Às vezes; 11 68,8 

c)  Raramente; 0 0,00 

d)  Não, nunca;. 0 0,00 

e)  Não sei responder. 0 0,00 

 

A partir do quadro tem-se que 5 (31,2%) dos respondentes acompanha as notícias, 

informações e eventos promovidos pela FISUL e 11 (68,8%) disseram que nem sempre, 

mas às vezes acompanha as notícias da FISUL. 

 

Pergunta  14 Classificação da FISUL enquanto IES 
Descritivo do item 

avaliado. 

Pelas informações e outras referências que chegam até você, diria que a 

FISUL: 

Opção Conceito Opções de resposta Pontos  % 

a)  É uma ótima Instituição de Ensino Superior; 4 25,0 

b)  Está se constituindo em uma ótima Instituição de Ensino Superior; 10 62,5 

c)  É uma boa Instituição de Ensino Superior; 2 12,5 

d)  Está perdendo o conceito que havia conquistado junto à comunidade; 0 0,00 

e)  Não sei responder. 0 0,00 

 

O quadro mostra que 4 (25,0%) dos respondentes classificou a FISUL como uma 

ótima Instituição de Ensino Superior, 10 (62,5%) disseram que a FISUL está se 

constituindo em uma ótima Instituição de Ensino Superior e 2 (12,5%) classificaram a 

FISUL como uma boa Instituição de Ensino Superior. 

 

Pergunta  15 Escolha do seu curso de formação 
Descritivo do item 

avaliado. 

Se você pudesse voltar ao passado, ou seja, decidir novamente, você 

escolheria o mesmo curso concluído como o seu curso de formação superior? 

Opção Conceito Opções de resposta Pontos  % 

a)  Sim, com certeza; 12 75,0 

b)  É possível que sim; 2 12,5 

c)  Talvez sim, talvez não; 2 12,5 

d)  É possível que não; 0 0,00 

e)  Não, com certeza não; 0 0,00 

f)  Não sei responder. 0 0,00 

 

 Com relação a escolha do seu curso de formação superior, 12 (75,0%) dos 

respondentes disseram se você pudesse voltar ao passado, ou seja, decidir novamente 

escolheriam o mesmo curso concluído como o seu curso de formação superior, 2 (12,5%) 

disseram que é possível que sim e 2 (12,5%) disseram que talvez sim, talvez não 

escolheriam novamente o mesmo curso de formação superior.  

 

Pergunta  16 Conhecimento do corpo docente 
Descritivo do item 

avaliado. 

Avalie alguns aspectos referentes ao curso no qual se graduou.   

O corpo docente possuía um bom nível de conhecimento. 

Opção Conceito Opções de resposta Pontos  % 

a)  Concordo totalmente; 9 56,3 
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b)  Concordo parcialmente; 6 37,5 

c)  Ás vezes concordo e às vezes discordo; 1 6,2 

d)  Discordo parcialmente; 0 0,00 

e)  Discordo totalmente; 0 0,00 

f)  Não sei responder. 0 0,00 

 

Conhecimento do corpo docente: 9 (56,3%) dos respondentes concordam 

totalmente que o corpo docente possuía um bom nível de conhecimento, 6 (37,5%, 

concordam parcialmente e 1 (6,2%) às vezes concorda e as vezes discorda com essa 

afirmação. 

 

Pergunta  17 As disciplinas  
Descritivo do item 

avaliado. 

Os conteúdos/programas das disciplinas foram adequadamente 

desenvolvidos. 

Opção Conceito Opções de resposta Pontos  % 

a)  Concordo totalmente; 5 31,3 

b)  Concordo parcialmente; 10 62,5 

c)  Ás vezes concordo e às vezes discordo; 1 6,2 

d)  Discordo parcialmente; 0 0,00 

e)  Discordo totalmente; 0 0,00 

f)  Não sei responder. 0 0,00 

 

Com relação as disciplinas, 5 (31,3%) dos respondentes concordam totalmente 

que os conteúdos/programas das disciplinas foram adequadamente desenvolvidos, 10 

(62,5%) concordam parcialmente e 1 (6,2%) dos respondentes disseram que às vezes 

concordam e às vezes discordam dessa afirmação. 

 

Pergunta  18 Recursos didáticos pedagógicos 
Descritivo do item 

avaliado. 

Os recursos didático-pedagógicos disponíveis para o desenvolvimento das 

atividades/aulas do curso estavam adequados? 

Opção Conceito Opções de resposta Pontos  % 

a)  Concordo totalmente; 9 56,3 

b)  Concordo parcialmente; 7 43,7 

c)  Ás vezes concordo e às vezes discordo; 0 0,00 

d)  Discordo parcialmente; 0 0,00 

e)  Discordo totalmente; 0 0,00 

f)  Não sei responder. 0 0,00 

 

No que diz respeito recursos didáticos pedagógicos, 9 (56,3%) dos respondentes 

concordam totalmente que os recursos didático-pedagógicos disponíveis para o 

desenvolvimento das atividades/aulas do curso estavam adequados e 7 (43,7%) 

concordam parcialmente com essa afirmação. 

 

Pergunta  19 Espaço físico 
Descritivo do item 

avaliado. 

O espaço físico disponível para o desenvolvimento das atividades/aulas do 

curso foi adequado? 

Opção Conceito Opções de resposta Pontos  % 

a)  Concordo totalmente; 12 75,0 

b)  Concordo parcialmente; 3 18,8 

c)  Ás vezes concordo e às vezes discordo; 1 6,2 
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d)  Discordo parcialmente; 0 0,00 

e)  Discordo totalmente; 0 0,00 

f)  Não sei responder. 0 0,00 

 

Com relação ao espaço físico, 12 (75,0%) dos respondentes concordam totalmente 

que o espaço físico disponível para o desenvolvimento das atividades/aulas do curso foi 

adequado, 3 (18,8%) concordam parcialmente e 1 (6,2%) dos respondentes disse que às 

vezes concorda e às vezes discorda dessa afirmação.  

 

Pergunta 20: a pergunta de número 20 foi apresentada em forma aberta. “Se você 

fosse o (a) coordenador (a) do curso, ou se você fosse uma dirigente da FISUL, o que 

você faria para aumentar o nível de admiração do seu curso de formação superior? ”. 14 

(87,5%) dos participantes desta pesquisa, deixaram seus registros nesta questão. As 

considerações foram classificadas em pontos fortes e oportunidades de melhorias, 

conforme o quadro a seguir. 

 

Pergunta 20 Considerações dos respondentes 
Descritivo do item 

avaliado. 

Se você fosse o (a) coordenador (a) do curso, ou se você fosse uma dirigente 

da FISUL, o que você faria para aumentar o nível de admiração do seu curso 

de formação superior?. 

Opção Categorias Número das considerações – Respostas Pontos  % 

a) Elogios  1 7,14 

b) Críticas  1 7,14 

c) Sugestões  10 71,42 

d) Não sei 

responder 

 2 14,28 

Quantitativo de respostas nesta pergunta – 14 considerações 

 

Os dados mostram que 1 (7,14%) dos respondentes disse que potencializaria os 

cursos de extensão oferecidos pela FISUL, 1 (7,14%), dos respondentes teceu críticas em 

seus registros, 10 (71,42%) deixaram sugestões de ações para aumentar o nível de 

admiração do seu curso de formação superior, e 2 (14,28%) dos respondentes optaram 

pela opção “Não sei responder”. 

 

Pergunta 21: a pergunta de número 21, também foi apresentada em forma aberta 

onde foi disponibilizado o espaço para os respondentes tecerem seus comentários de 

forma geral. 6 (37,5%) dos participantes desta pesquisa, deixaram seus comentários nesta 

questão, conforme o quadro a seguir. 

 

Pergunta  21  
Descritivo do item 

avaliado. 

Comentários gerais, (considerações, apontamentos, criticas, sugestões, 

percepções etc) são bem-vindas. (6 considerações). 

- Gostei muito da disciplina que existe na FISUL, do respeito dos professores com os alunos; 

- A FISUL sempre procura exigir muito dos alunos para que a evolução seja mais elevada, acredito 

que isto seja um dos principais pontos que eu admirava na FISUL; 

- Obrigado a FISUL, sempre que foi preciso algo e/ou estive com dúvidas me ajudaram, foi a extensão 

da minha casa; 

- Sem comentários; 

- Excelente instituição de ensino, professores fantásticos ao longo dos anos, recomendo sim a FISUL; 

- Continuem com o mesmo empenho e dedicação e sempre visando a qualidade e buscando maior 

relacionamentos com os acadêmicos. 

 

 



21 

 

4.4.4 Indicador III: Clima Organizacional na percepção do corpo docente 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da FISUL- PDI, 2021-2025, no item 

5.1.1 trata de fidelizar o corpo docente, "Manter um corpo docente qualificado, motivado 

e engajado constituem elementos decisivos para o desenvolvimento dos programas e 

projetos institucionais".  

Visando conhecer a percepção do corpo docentes em relação ao Clima 

Organizacional na FISUL, a CPA elaborou um instrumento, pela plataforma do google 

forms, com 52 perguntas – 51 objetivas, e 1 discursiva, adaptado da pesquisa GTPW, o 

Great Place to Work (traduzido como Melhores Lugares para Trabalhar). 

As opções de resposta pela Escala de Likert, onde ( 1 ) para discordo totalmente, 

( 2 ) para discordo parcialmente, ( 3 ) para às vezes discordo e às vezes concordo, ( 4 ) 

para concordo parcialmente, ( 5 ) para concordo totalmente e ( 6 ) para não sei responder, 

e 17 docentes participaram da pesquisa. 

 

As perguntas foram classificadas em cinco categorias: condições de trabalho, 

liderança, espirito de equipe, sentimento de pertencimento e engajamento. 

 

Apresentação dos resultados 

4.4.4.1 Categoria I 

 

Categoria I:  Condições de trabalho 
Pergunta Descritivo das perguntas 

(1, 2 e 3) 

Opções de resposta 
(1) 

% 

(2) 

% 

(3) 

% 

(4) 

% 

(5) 

% 

(6) 

% 

1 Eu recebo os equipamentos e recursos 

necessários para realizar meu trabalho. 

0,0 0,0 0,0 5,9 94,1 0,0 

2 Este é um lugar fisicamente seguro para 

trabalhar. 

0,0 0,0 0,0 5,9 94,1 0,0 

3 A FISUL me oferece treinamento ou outras 

formas de desenvolvimento para o meu 

crescimento profissional. 

0,0 0,0 5,9 29,4 58,8 5,9 

 

No que diz respeito as condições de trabalho, 16 (94,1%) dos respondentes 

afirmaram que concordam totalmente que recebem os equipamentos e recursos 

necessários para realizar o seu trabalho e que na FISUL é um lugar fisicamente seguro 

para trabalhar, e 1 (5,9%) disse que concorda parcialmente com essas afirmações. 

Entretanto, em relação a FISUL oferecer treinamento ou outras formas de 

desenvolvimento para o crescimento profissional, 10 (58,8%) concordam totalmente, 5 

(29,4%) concordam parcialmente, 1 (5,9%) disse que às vezes concorda e as vezes não 

concorda com essa afirmação e 1 (5,9%) respondeu que não sei responder. 

 

4.4.4.2 Categoria II 

 

Categoria II:   Liderança 
Pergunta Descritivo das perguntas 

(4 a 22) 

Opções de resposta 
(1) 

% 

(2) 

% 

(3) 

% 

(4) 

% 

(5) 

% 

(6) 

% 

4 A liderança deixa claras suas expectativas. 0,0 5,9 0,0 17,6 76,5 0,0 

5 Posso fazer qualquer pergunta razoável à 

liderança e obter respostas diretas. 

0,0 0,0 5,9 5,9 88,2 0,0 
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6 A liderança agradece o bom trabalho e o 

esforço extra. 

0,0 0,0 5,9 11,8 82,4 0,0 

7 A liderança reconhece erros não intencionais 

como parte do negócio. 

0,0 0,0 0,0 16,7 70,6 11,8 

8 A liderança incentiva ideias e sugestões e as 

levam em consideração de forma sincera. 

0,0 5,9 0,0 11,8 76,5 5,9 

9 É fácil se aproximar da liderança e é também 

fácil falar com ela. 

0,0 5,9 0,0 0,0 94,1 0,0 

10 A liderança me mantém informado(a) sobre 

assuntos importantes e sobre mudanças na 

empresa. 

5,9 0,0 5,9 5,9 70,6 11,8 

11 A liderança tem uma visão clara de para onde 

estamos indo e como fazer para chegar lá. 

0,0 0,0 0,0 17,6 70,6 11,8 

12 A liderança confia que as pessoas fazem um 

bom trabalho sem precisar vigiá-las. 

0,0 0,0 0,0 5,9 82,4 11,8 

13 A liderança envolve as pessoas em decisões 

que afetam suas atividades e seu ambiente de 

trabalho. 

0,0 5,9 5,9 11,8 58,8 17,6 

14 A liderança evita o favoritismo. 5,9 0,0 0,0 5,9 76,5 11,8 

15 A liderança sabe coordenar pessoas e 

distribuir tarefas adequadamente. 

5,9 0,0 0,0 11,8 76,5 5,9 

16 A liderança cumpre o que promete. 5,9 0,0 0,0 0,0 88,2 5,9 

17 A liderança age de acordo com o que fala. 0,0 5,9 0,0 5,9 88,2 0,0 

18 A liderança é competente para tocar o 

negócio. 
0,0 0,0 0,0 11,8 82,4 5,9 

19 A liderança é honesta e ética na condução dos 

negócios. 

0,0 0,0 0,0 5,9 76,5 17,6 

20 A liderança mostra interesse sincero por mim 

como pessoa e não somente como 

empregado(a). 

5,9 0,0 0,0 11,8 82,4 0,0 

21 A alta liderança representa plenamente os 

valores e comportamentos da nossa empresa. 

0,0 5,9 0,0 5,9 82,4 5,9 

22 Acredito que a liderança só promoveria 

reduções de quadro como último recurso. 

0,0 5,9 0,0 5,9 82,4 5,9 

 

A opção (1) discordo totalmente. 

A partir do quadro tem-se que em 5 (26,31%), dos 19 itens que compõem a 

Categoria II (Liderança no clima organizacional), a opção (1) discordo totalmente aparece 

com percentuais de (5,9%), e em 14 (73,68%) dos itens a opção (1) discordo totalmente 

não foi selecionada. 

A opção (2) discordo parcialmente. 

Em 7 (36,84%), dos itens da categoria II a opção (2) discordo parcialmente 

aparece com percentuais de (5%), e em 12 (63,15%) dos itens a opção (2) discordo 

parcialmente não foi selecionada. 

A opção (3) às vezes concordo e as vezes não concordo. 

Em 4 (21,50%), dos itens da categoria II a opção (3) às vezes concordo e as vezes 

não concordo aparece com percentuais (5,9%) e em 15 (78,94%) dos itens a opção (3) às 

vezes concordo e as vezes não concordo não foi selecionada. 

A opção (4) concordo parcialmente. 

Em 9 (47,36%), dos itens da categoria II a opção (4) concordo parcialmente 

aparece com percentuais que variam entre (11% e 18%), em 8 (42,10%) e em um (5,26%) 

dos itens a opção (4) concordo parcialmente não foi selecionada. 

A opção (5) concordo totalmente. 

Em 15 (78,94%) dos 19 itens que compõem a categoria II (Liderança no clima 

organizacional), a opção (5) concordo totalmente, aparece em percentuais superiores a 
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(75%), em 3 (15,80%) dos itens a opção (5) concordo totalmente aparece em percentuais 

de (70,6%) e em um (5,26%) dos itens a opção (5) concordo totalmente aparece em 

percentuais de (58,8%).  

A opção (6) não sei responder. 

Em 2 (10,52%), dos itens da categoria II a opção (6) não sei responder aparece 

com percentuais de (17,60%), em 5 (23,61%) com percentuais de (11,80%), em 6 

(31,57%) com percentual de (5,9%) e em 6 (31,57%) dos itens a opção (6) não sei avaliar 

não foi selecionada. 
 

4.4.4.3 Categoria III 
 

Categoria III:  Espírito de equipe – Pessoas 
Pergunta Descritivo das perguntas 

(23 a 30; 39 a 43) 

Opções de resposta 
(1) 

% 

(2) 

% 

(3) 

% 

(4) 

% 

(5) 

% 

(6) 

% 

23 Todos aqui têm a oportunidade de receber um 

reconhecimento especial 

5,9 0,0 0,0 5,9 82,4 5,9 

24 As pessoas aqui estão dispostas a dar mais de 

si para concluir um trabalho. 

0,0 0,0 0,0 11,8 76,5 11,8 

25 Pode-se contar com a colaboração das pessoas 

por aqui. 

0,0 0,0 0,0 17,6 82,4 0,0 

26 As pessoas aqui são pagas adequadamente 

pelo serviço que fazem. 

0,0 5,9 0,0 41,2 52,9 0,0 

27 As promoções são dadas às pessoas que 

realmente mais merecem.. 

5,9 0,0 0,0 23,5 47,1 23,5 

28 Temos benefícios especiais e diferenciados 

aqui. 

5,9 5,9 5,9 47,1 29,4 5,9 

29 Posso me ausentar do trabalho quando 

necessário. 

0,0 0,0 0,0 23,5 58,8 17,6 

30 Nós sempre comemoramos eventos especiais. 5,9 0,0 0,0 23,5 70,6 0,0 

39 Aqui as pessoas se importam umas com as 

outras. 

0,0 0,0 5,9 11,8 82,4 0,0 

40 As pessoas aqui são bem tratadas 

independentemente de seu gênero, idade, etnia 

ou formação. 

0,0 0,0 0,0 11,8 82,4 5,9 

41 As pessoas evitam fazer "politicagem" e 

intrigas como forma de obter resultados. 

0,0 0,0 0,0 11,8 76,5 11,8 

42 As pessoas são encorajadas a equilibrar sua 

vida profissional e pessoal. 

5,9 0,0 0,0 11,8 76,5 5,9 

43 Se eu for tratado(a) injustamente, acredito que 

serei ouvido(a) e acabarei recebendo um 

tratamento justo. 

0,0 0,0 0,0 11,8 88,2 0,0 

 

A opção (1) discordo totalmente. 

A partir do quadro tem-se que em 5 (38,46%) dos 13 itens que compõem a 

Categoria III (Espirito de equipe), a opção (1) discordo totalmente aparece com 

percentuais de (5,9%), e em 7 (53,84%)dos itens a opção (1) discordo totalmente não foi 

selecionada. 

A opção (2) discordo parcialmente. 

Em 2 (10,52%), dos itens da categoria III a opção (2) discordo parcialmente 

aparece com percentuais de (5,9%), e em 11 (84,61%) dos itens a opção (2) discordo 

parcialmente não foi selecionada. 

A opção (3) às vezes concordo e as vezes não concordo. 
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Da mesma forma, em 2 (10,52%), dos itens da categoria III a opção (3) às vezes 

concordo e as vezes não concordo aparece com percentuais (5,9%) e em 11 (84,61%) dos 

itens a opção (3) às vezes concordo e as vezes não concordo não foi selecionada. 

A opção (4) concordo parcialmente. 

Em um (7,69%) dos itens da categoria III a opção (4) concordo parcialmente 

aparece com percentuais (47,1%), em um (7,69%) com (41,2%), em 3 (23,07%) com 

percentual de (23,05%), em 6 (46,15%) com percentual de (11,80%) e em um (7,69%) 

dos itens com percentual de (5,9%). 

A opção (5) concordo totalmente. 

Em 8 (61,54%) dos 13 itens que compõem a categoria III, a opção (5) concordo 

totalmente, aparece em percentuais superiores a (75%), um (7,69%) dos itens a opção (5) 

concordo totalmente aparece em percentuais de (70,6%), em 2 (10,52%) dos itens com 

percentuais entre (52% e 58%), em um (7,69%) dos itens com percentual de (47,10%) e 

um (7,69%) dos itens com percentual de (29,4%).  

A opção (6) não sei responder. 

Em um (7,69%) dos itens da categoria III a opção (6) não sei responder aparece 

com percentuais de (23,5%), em um (7,69%), dos itens com percentual, (17,6%), em 2 

(10,52%)   dos itens com percentuais de (11,80%), em 4 (30,76%) dos itens com 

percentuais de (5,9%) e em 6 (46,15%) dos itens a opção (6) não sei avaliar não foi 

selecionada. 

 

4.4.4.4 Categoria IV   
 

Categoria IV:  Sentimento de pertencimento 
Pergunta Descritivo das perguntas 

(33 a 36; 38; 44 a50) 

Opções de resposta 
(1) 

% 

(2) 

% 

(3) 

% 

(4) 

% 

(5) 

% 

(6) 

% 

33 Meu trabalho tem um sentido especial. Para 

mim, não é só "mais um emprego". 

0,0 0,0 0,0 5,9 94,1 0,0 

34 Quando vejo o que fazemos por aqui, sinto 

orgulho. 

0,0 0,0 0,0 5,9 94,1 0,0 

35 Eu me sinto bem com a forma pela qual 

contribuímos para a comunidade. 

0,0 0,0 0,0 5,9 94,1 0,0 

36 Este é um lugar psicológica e emocionalmente 

saudável para trabalhar. 

0,0 5,9 0,0 0,0 94,1 0,0 

38 Posso ser eu mesmo(a) por aqui. 0,0 0,0 0,0 17,6 82,4 0,0 

44 Pretendo trabalhar aqui por muito tempo. 0,0 0,0 0,0 5,9 91,4 0,0 

45 Sinto que eu faço a diferença aqui. 0,0 0,0 0,0 5,9 88,2 5,9 

46 Quando se entra nesta empresa, fazem você se 

sentir bem-vindo(a). 

0,0 0,0 0,0 0,0 100 0,0 

47 Este é um lugar descontraído e amistoso para 

trabalhar. 

0,0 0,0 0,0 5,9 88,2 5,9 

48 Nós valorizamos pessoas que tentam fazer as 

coisas de formas novas e melhores, 

independentemente do resultado alcançado. 

5,9 0,0 0,0 11,8 82,4 0,0 

49 Existe um sentimento de "família" ou de 

"equipe" por aqui. 

0,0 5,9 0,0 11,8 82,4 0,0 

50 Sinto que estamos todos(as) "no mesmo 

barco". 

0,0 0,0 0,0 11,8 82,4 5,9 

 

A opção (1) discordo totalmente. 

A partir do quadro tem-se que em um (8,33%) dos 12 itens que compõem a 

Categoria IV (Sentimento de Pertencimento), a opção (1) discordo totalmente aparece 



25 

 

com percentuais de (5,9%), e em 11 (91,67%) dos itens a opção (1) discordo totalmente 

não foi selecionada. 

A opção (2) discordo parcialmente. 

Em 2 (16,67%), dos itens da categoria IV a opção (2) discordo parcialmente 

aparece com percentuais de (5,9%), e em 10 (83,33%) dos itens a opção (2) discordo 

parcialmente não foi selecionada. 

A opção (3) às vezes concordo e as vezes não concordo na Categoria IV não foi 

selecionada. 

A opção (4) concordo parcialmente. 

Em um (8,33%) dos itens da categoria IV a opção (4) concordo parcialmente 

aparece com percentuais (17,6%), em 3 (25,0%) dos itens com percentuais de (11,8%), 

em 6 (50,0%) com percentual de (5,9%) e em 2 (16,67%) dos itens a opção concordo 

parcialmente não foi selecionada. 

A opção (5) concordo totalmente. 

Em todos (100%) dos 12 itens que compõem a categoria IV, a opção (5) concordo 

totalmente, aparece em percentuais superiores a (82%). 

A opção (6) não sei responder. 

Em 2 (16,67%), dos itens da categoria IV a opção (6) não sei avaliar aparece com 

percentuais de (5,9%) e em 10 (83,33%) dos itens a opção (6) não sei avaliar não foi 

selecionada. 

 

4.4.4.5 Categoria V 

 

Categoria V:  Engajamento 
Pergunta Descritivo das perguntas 

(31 e 32) 

Opções de resposta 
Nenhuma 

vez 

Entre 

uma e 

duas 

vezes 

Entre 

duas 

e três 

vezes 

Entre 

três e 

quatro  

vezes 

Mais 

de 

quatro 

vezes 

Não sei 

responder 

31 No último ano, quantas 

oportunidades significativas 

você teve para desenvolver 

novas e melhores formas de 

trabalhar? 

1 

(5,9 

%) 

2 

(11,8 

%) 

3 

(17,6 

%) 

2 

(11,8 

%) 

8 

(47,1 

%) 

1 

5,9 

%) 

32 Indique a quantidade de 

reuniões que você teve com seu 

gestor imediato, durante os 

últimos 12 meses, para discutir 

seu desempenho ou receber 

feedback. 

3 

(17,6 

%) 

1 

(5,9 

%) 

4 

23,5 

% 

1 

(5,9 

%) 

7 

(41,2 

%) 

1 

5,9 

%) 

 

A opção (1) Nenhuma vez. 

O quadro mostra que nos 2 itens que compõem a Categoria V (Engajamento), a 

opção (1) “Nenhuma vez” aparece com percentuais de (5,9%), e em (17,6%) das 

respostas, respectivamente. 

A opção (2) Entre uma e duas vezes. 

Nos dois itens da categoria, a opção “Entre uma e duas vezes” aparece com 

percentuais de (11,80%) e (5,9%) de respostas, respectivamente. 

A opção (3) Entre duas e três vezes.  

Por sua vez, a opção “Entre duas e três vezes” aparece respectivamente com 

percentuais de (17,60%) e (23,50%) de respostas.  

A opção (4) Entre três e quatro vezes 
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A opção “Entre três e quatro vezes” aparece com percentuais, respectivamente, de 

(11,80%) e (5,9%) de respostas. 

A opção (5) Mais de quatro vezes. 

Nos dois itens da categoria V, a opção “Mais de quatro vezes”, aparece com 

percentuais de (47,10%) e (41,20%) de respostas, respectivamente. 

A opção (6) não sei responder. 

Nos dos itens dessa categoria a opção “não sei avaliar” aparece com percentuais 

de (5,9%) de respostas. 

 
Pergunta Descritivo das perguntas 

(51) 

Opções de resposta 
Menos 

de 4 

5 6 7 8 9 10 Não sei 

responder 

51 Em uma escala de 0 a 10, o quanto 

você indicaria a FISUL para um(a) 

amigo(a) para trabalhar? 

0 0 0 0 1 

5,9 

%) 

1 

5,9 

%) 

15 

(82,2 

%) 

 

 

A partir das respostas a pergunta, tem-se que 15 (82,2%) dos respondentes 

escolheram a opção (10), afirmando que indicariam a FISUL para amigos trabalhar, um 

(5,9%) dos respondentes escolheu a opção (9) e um (5,9%) escolheu a opção (8), 

afirmando, assim, que é possível que indicariam a Instituição para amigos trabalhar. 
 

Pergunta 52: a pergunta de número 52 foi apresentada em forma de pergunta 

aberta. “Em poucas palavras, descreva o que motivou a sua nota”. 9 (52,94%) dos 

participantes desta pesquisa, deixaram seus registros nesta questão. As considerações 

foram classificadas em pontos fortes, conforme o quadro a seguir. 

Pergunta  52  
Descritivo do item 

avaliado. 
Em poucas palavras, descreva o que motivou a sua nota 

1. Bom clima organizacional e excelente método de ensino.  

2. O companheirismo entre os colegas. 

3. Ambiente de trabalho, coleguismo, acesso aos gestores, estrutura física da 

faculdade. 

4. Ótimo local para se trabalhar. 

5. Cumplicidade e transparência. 

6. A qualidade de ensino, a inovação e o acolhimento. 

7. O ambiente, colegas e gestão estão perfeitamente alinhados. Amo fazer parte 

da família FISUL. 

8. Confiança e comprometimento. 

9. É um ambiente acolhedor, colaborativo e que incentiva os professores a 

desenvolver atividades de forma flexível. 
 

 

 
 

4.4.5 Indicador IV: Avaliação das disciplinas nos cursos de graduação 

 

Na semana de 28 de novembro a 5 de dezembro de 2022, a CPA, juntamente com 

os NDEs dos cursos, avaliou as disciplinas no processo ensino-aprendizagem. A coleta 

dos dados foi realizada por amostra. No semestre B/2022, a FISUL ofertou 43 disciplinas, 

distribuídas em todos os cursos, e deste universo, 28 foram sorteadas para participar do 

processo de autoavaliação. Foram contabilizadas 147 respostas. A atividade foi 

coordenada pelos representantes de turma, auxiliados membros da CPA e os dados foram 
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coletados por meio de um questionário, estruturado na plataforma do google forms, 

adaptado do já utilizado em outras autoavaliações, com 16 pergunta, sendo,  doze 

objetivas e quatro p discursivas   As perguntas objetivas 1, 11,12,15 com opções de mais 

de uma resposta, e as demais perguntas objetivas com única opção de resposta. 

No questionário foram buscadas informações: (1) percepção do grupo sobre o 

processo de ensino-aprendizagem; (2) experiência da vida acadêmica (3) expectativa 

acerca da atuação profissional. 

 

Apresentação dos resultados 

 

Pergunta 1 Percepção do grupo sobre o processo de ensino-aprendizagem 
Descritivo Sinto que realmente estou aprendendo nesta disciplina quando: 

Alternativa Opções de resposta Pontos % 

a) Consigo aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula  

e/ ou fazer relação do conteúdo com o cotidiano no mundo do 

trabalho e sugerir ou aplicar ideias de melhoria. 
106 

 

 

39,55 

b) Consigo interagir com professores e colegas durante as aulas. 68 25,37 

c) Consigo apresentar bons resultados em provas, exercícios, e 

na nota. 
53 

19,78 

d) Consigo ensinar outras pessoas. 31 11,57 

e) Não consigo aprender nesta disciplina. 10 3,73 

f) Não sei / Não quero responder. 0 0,0 

Quantitativo de respostas nesta pergunta   - 268 respostas. 

 

A pergunta de número um, tinha como opções “Grade caixa de seleção”: que 

permite a marcação de várias opções em uma mesma pergunta, o que totalizou 268 

respostas. 

Os resultados mostram que 106 (39,5%) dos respondentes afirmaram que 

percebem que estão aprendendo quando conseguem aplicar os conhecimentos adquiridos 

em sala de aula e/ ou fazer relação do conteúdo com o cotidiano no mundo do trabalho e 

sugerir ou aplicar ideias de melhoria, 68 (25,37%) afirmaram que ao percebem que estão 

aprendendo quando conseguem interagir com professores e colegas durante as aulas, 53 

(19,78%), quando conseguem apresentar bons resultados em provas, exercícios, e na nota, 

31(11,57%), quando conseguem ensinar outras pessoas, entretanto, 10 (3,73%) dos 

respondentes afirmaram que não conseguem aprender em algumas disciplinas. 

 

Pergunta 2 Percepção do grupo sobre o processo de ensino-aprendizagem 
Descritivo Nesta disciplina é estimulada e promovida reflexão crítica da realidade em que os 

acadêmicos estão inseridos. 
Alternativa Opções de resposta Pontos % 

a) Sim, sempre. 84 
 

57,53 
 

b) Sim, na maioria das aulas. 40 27,4 

c) Algumas vezes. 17 11,64 

d) Pouquíssimas vezes. 3 2.05 

e) Nunca.  2 1,37 

f) Não sei / Não quero responder. 1 0,68 

Quantitativo de respostas nesta pergunta   - 147 respostas. 

 

O quadro mostra que 84 (57,53%), dos respondentes afirmaram que na disciplina 

sim, sempre é estimulada e promovida reflexão crítica da realidade em que os acadêmicos 

estão inseridos, 40 (27,40%) afirmaram que sim, na maioria das aulas, 17 (11,64%) 

responderam que em algumas vezes, 3 (2,05%) disseram que pouquíssimas vezes, já 2 



28 

 

(1,37%) discorda e disse que nunca é estimulada e promovida reflexão crítica da realidade 

e 1(0,68%) escolheu a opção não sei ou não quero responder. 

 

Pergunta 3 Percepção do grupo sobre o processo de ensino-aprendizagem 
Descritivo Nesta disciplina, percebo um processo contínuo de avaliação através de trabalhos 

realizados em aula e ou em cada aula. 

Alternativa Opções de resposta Pontos % 

a) Concordo totalmente. 104 70,75 

b) Concordo parcialmente. 25 17,01 

c) Às vezes concordo e às vezes não concordo.  12 8,16 

d) Discordo parcialmente. 2 1,36 

e) Discordo totalmente.  4 2,72 

F) Não sei / Não quero responder.   

Quantitativo de respostas nesta pergunta  - 147 respostas. 

 

Em relação a um processo contínuo de avaliação através de trabalhos realizados 

em aula e ou em cada aula, os resultados mostram que 104 (70,75%) dos respondentes 

afirmaram que concordam totalmente, 25 (17,01%) responderam que concordam 

parcialmente, 12 (8,16%) às vezes concordam e as vezes não concordam com essa 

afirmação, 2 (1,36%) disseram que discordam parcialmente e 4 (2,72%) dos respondentes 

discordam totalmente que  existe um processo contínuo de avaliação através de trabalhos 

realizados em aula e ou em cada aula.  

 

Pergunta 4 Percepção do grupo sobre o processo de ensino-aprendizagem 

Descritivo Nesta disciplina, foi apresentado o plano de ensino e aprendizagem e percebo um 

processo contínuo  no desenvolvimento da disciplina e dos conteúdos. 
Alternativa Opções de resposta Pontos % 

a) Concordo totalmente.  123 83,67 

b) Concordo parcialmente. 15 10,2 

c) Às vezes concordo e às vezes não concordo. 5 3,40 

d) Discordo parcialmente. 1 0,68 

e) Discordo totalmente.  3 2,41 

F) Não sei / Não quero responder. 0 0,0 

Quantitativo de respostas nesta pergunta     - 147 respostas. 

 

No que diz respeito à apresentação do plano de ensino e aprendizagem e um 

processo contínuo no desenvolvimento da disciplina e dos conteúdos, 123 (83,67%) dos 

respondentes afirmaram que concordam totalmente com essa afirmação, 15 (10,2% 

disseram que concordam parcialmente, 5 (3,40%) às vezes concordam  e as vezes não 

concordam, 1 (0,68%) disse que discorda parcialmente e 3 (2,41%) dos respondentes 

afirmaram que discordam totalmente que na disciplina foi apresentado o plano de ensino 

e aprendizagem e percebem um processo contínuo no desenvolvimento da disciplina e 

dos conteúdos. 

 

Pergunta 5 Avaliação da disciplina 
Descritivo Nesta disciplina o (a) professor (a) 

Alternativa Opções de resposta Pontos % 

a) É pontual. 143 97,28 

b) Tem pequenos atrasos. 3 2,04 

c) Atrasa regularmente. 0 0,00 

d) Não sei / Não quero responder. 1 0,68 

Quantitativo de respostas nesta pergunta   - 147 respostas. 
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Os dados no quadro mostram que 143 (97,28%) dos respondentes afirmaram que 

o (a) professor (a) é pontual, 3 (2,04%) dos respondentes afirmaram que na disciplina que 

o (a) professor (a) teve pequenos atrasos e 1 (0,68%) dos respondentes escolheu a opção 

nãos ei ou não quero avaliar. 

 

Pergunta 6 Avaliação da disciplina 
Descritivo Critérios de avaliação: nesta disciplina o (a) professor (a) 

Alternativa Opções de resposta Pontos % 

a) Discute os critérios depois das avaliações. 60 40,82 

b) Discute previamente os critérios das avaliações. 82 55,78 

c) Não discute os critérios das avaliações.  3 2,04 

d) Não sei / Não quero avaliar. 2 1,36 

Quantitativo de respostas nesta pergunta   - 147 respostas. 

 

A partir dos resultados, tem-se que para 60 (40,82%) dos respondentes afirmaram 

que o (a) professor (a) discute os critérios de avaliação, 82 (55,78%) afirmaram que o (a) 

professor (a) discute previamente os critérios de avaliação, 3 (2,04%) dos respondentes 

disseram que o (a) professor (a) não discute os critérios de avaliação na disciplina e 2 

(1,36%)optou por não responder   essa pergunta. 

 

Pergunta 7 Avaliação da disciplina 
Descritivo Procedimentos utilizados pelo(a) professor(a), nesta disciplina para motivar a 

aprendizagem dos alunos. 

Alternativa Opções de resposta Pontos % 

a) Sempre utiliza metodologia que motiva para a aprendizagem. 114 77,55 

b) Às vezes utiliza metodologia que motiva para a aprendizagem.  18 12,24 

c) Utiliza metodologia que não motiva para a aprendizagem. 12 8,16 

d) Não sei / Não quero responder 3 2,04 

Quantitativo de respostas nesta pergunta 

 

Os resultados mostram que na percepção de 114 (77,55%) dos respondentes 

afirmaram que o (a) professor (a) sempre utiliza metodologia que motiva para a 

aprendizagem, 18 (12,24%), respondera que o (a) professor (a) às vezes utiliza 

metodologia que motiva para a aprendizagem, 12 (8,16%) dos respondentes afirmaram 

que que o (a) professor (a) utiliza metodologia que não motiva para a aprendizagem e 3 

(2,04%) dos respondentes escolheu a opção não sei / não quero responder. 

 

Pergunta 8 Avaliação da disciplina 
Descritivo Clareza de comunicação do (a) professor (a), nesta disciplina. 

Alternativa Opções de resposta Pontos % 

a) Comunica-se de forma clara facilitando a compreensão. 132 89,79 

b) Utiliza-se de recursos diversos para superar sua dificuldade de 

comunicação. 

4 2,72 

c) Comunica-se de forma pouco clara, dificultando o entendimento. 6 4.08 

d) Não sei / Não quero responde. 5 3,40 

Quantitativo de respostas nesta pergunta  - 147 respostas 

  

Em relação a comunicação, 132 (89,79%) dos respondentes afirmaram que o (a) 

professor (a) comunica-se de forma clara facilitando a compreensão, 4 (2,72%) disseram 

que que o (a) professor (a) utiliza-se de recursos diversos para superar sua dificuldade de 

comunicação, 6 (4,08%) dos respondentes disseram que que o (a) professor (a) comunica-

se de forma pouco clara, dificultando o entendimento, e 5 (3,40%) dos respondentes não 

souberam ou não quiseram responder a essa pergunta. 
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Pergunta 9 Avaliação da disciplina 
Descritivo Relações entre conteúdos e campos profissional, nesta disciplina o (a) professor (a)  
Alternativa Opções de resposta Pontos % 

a) Procura relacionar conteúdos com o campo profissional de 

todos os alunos. 

128 87,07 

b) Preocupa-se em relacionar conteúdos com o campo 

profissional de algum curso específico. 

8 5,44 

c) Não demonstra se preocupar em relacionar conteúdos com 

o campo profissional. 

5 3,40 

d) Não sei / Não quero responde. 6 4,08 

Quantitativo de respostas nesta pergunta  - 147 respostas 

 

Em resposta à pergunta relações entre conteúdos e campos profissional nesta 

disciplina, 128 (87,07%) dos participantes, sim, o (a) professor (a) procura relacionar 

conteúdos com o campo profissional de todos os alunos, 8 (5,44%) disseram que o (a) 

professor (a) preocupa-se em relacionar conteúdos com o campo profissional de algum 

curso específico, 5 (3,40%) disseram que o (a) professor (a) não demonstra se preocupar 

em relacionar conteúdos com o campo profissional, e 6 (4,08%) dos participantes na 

avaliação escolheram a  opção  não sei / não quero responde. 

  

Pergunta 10: a pergunta de número 10 foi apresentada em forma de pergunta 

aberta. “Minhas sugestões para melhorar o processo de ensino aprendizagem nesta 

disciplina”. 46 (31,29%) dos participantes desta pesquisa, deixaram seus registros nesta 

questão. As considerações foram classificadas como elogios em (pontos fortes), como 

críticas e sugestões em (oportunidades de melhorias), conforme o quadro a seguir. 

 

Pergunta 10 Considerações dos respondentes 
Descritivo do item 

avaliado. 

Sugestões para melhorar o processo de ensino e aprendizagem 

Opção Categorias Número das considerações - Respostas Pontos  % 

a) Elogios  22 47,83 

b) Críticas  7 15,21 

c) Sugestões  17 36,96 

Quantitativo de respostas nesta pergunta – 46 considerações 

 

Os dados mostram que 22 (47,83%) dos respondentes teceram elogios, 7 

(15,21%), dos respondentes teceram críticas em seus registros e 17 (36,96%) dos 

respondentes deixaram sugestões para melhorar o processo de ensino e aprendizagem em 

algumas disciplinas do seu curso de formação superior. 

 

Pergunta 

11 

Experiência da vida acadêmica  

Descritivo Minha participação  nas atividades extraclasse que a FISUL oferece - Semana 

Acadêmica dos cursos; Semana dos Direitos Humanos; FISUL Personalidades, etc. 

(justificativa) 

Alternativa Opções de resposta Pontos % 

a) Participo somente quando é dia da minha aula. 63 39,13 

b) Participo, dependendo do assunto e do dia da minha aula. 63 39,13 

c) Participo, dependendo do assunto independente de ser dia de aula. 22 13,66 

d) Na grande maioria das eventos eu não participo das atividades por 

conta do trabalho, por conta dos horários, por depender de ônibus por 

exemplo. 

13 8,07 
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e) Não participo. 0 0,0 

F) Não sei / Não quero responder. 0 0,0 

Quantitativo de respostas nesta pergunta - 161 respostas 

 

No que diz respeito a participação nas atividades extraclasse que a FISUL oferece 

- Semana Acadêmica dos cursos; Semana dos Direitos Humanos; FISUL Personalidades, 

e outros eventos, 63 (39,13%) dos alunos respondentes afirmaram que participam 

somente quando é dia de aula normal, 63 (39,13%) disseram que participam dos eventos 

dependendo do assunto e do dia de aula, 22 (13,66%) disseram que participam 

dependendo do assunto e independente de ser dia de aula e 13 (8,07%) dos respondentes 

afirmaram que na grande maioria dos eventos não participam das atividades por conta do 

trabalho, por conta dos horários, por depender de transporte,  entre outros. 
 

Pergunta 

12 

Experiência da vida acadêmica  

Descritivo  O que faz me sentir acadêmico da FISUL é: 
Alternativa Opções de resposta Pontos % 

a) A proximidade, liberdade para conversar com os professores e 

coordenadores. 

107 41,47 

b) A relação e o vínculo que criamos com cada professor, por ser uma 

faculdade pequena e nos possibilitar essa relação. 

89 34,49 

c) A cobrança e a qualidade de ensino 39 15,11 

d) Essas avaliações que nos permitem avaliar as disciplinas, é o que nos 

faz sentir pertencente e ter orgulho da FISUL 

20 7,75 

e) Por vezes e ou na maioria das vezes eu NÃO me sinto acadêmico da 

FISUL.. 

1 0,38 

F) Não sei / Não quero responder. 2 0,77 

Quantitativo de respostas nesta pergunta   - 268 respostas. 

 

Em relação ao sentir-se acadêmico da FISUL, 107 (41,47%) dos respondentes 

afirmaram que é a proximidade e a liberdade para conversar com os professores e 

coordenadores, 89 (34,49%) afirmaram que é a relação e o vínculo criado com cada 

professor, por ser uma faculdade pequena e assim possibilitar essa relação, 39 (15,11%) 

disseram que é a cobrança e a qualidade do ensino, 20 (7,75%) disseram que são essas 

avaliações que permitem aos alunos avaliar as disciplinas, é o que os faz sentirem-se 

pertencentes e ter orgulho da FISUL, 1 (0,38%) dos respondentes disse que por vezes e 

ou na maioria das vezes, não se sente  acadêmico da FISUL e 2 (0,77%) dos alunos 

respondentes optaram por assinalar a opção não sei / não quero responder.. 

 

Pergunta 13: a pergunta de número 13 foi apresentada em forma de pergunta 

aberta. “Minhas sugestões para melhorar a experiência da vida acadêmica”. 34 (23,12%) 

dos participantes desta pesquisa, deixaram seus registros nesta questão. As considerações 

foram classificadas como elogios em (pontos fortes), como críticas e sugestões em 

(oportunidades de melhorias), conforme o quadro a seguir. 

 

Pergunta 13 Considerações dos respondentes 
Descritivo do item 

avaliado. 

Sugestões para melhorar a experiência da vida acadêmica 

Opção Categorias Número das considerações - Respostas Pontos  % 

a) Elogios  10 39,41 

b) Críticas  4 11,77 

c) Sugestões  20 58,82 
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Quantitativo de respostas nesta pergunta – 34 considerações 

 

Os dados mostram que 10 (39,41%) dos respondentes teceram elogios, 4 

(11,77%), dos respondentes teceram críticas em seus registros e 20 (58,82%) dos 

respondentes deixaram sugestões para melhorar a experiência da vida acadêmica na sua 

formação superior. 

 

Pergunta 

14 

 Expectativa acerca da atuação profissional. 
 

Descritivo Minha situação formal de trabalho é: 

Alternativa Opções de resposta Pontos % 

a) Não trabalho na minha área de formação,  estou em busca de 

novas oportunidades. 

44 29,93 

b) Estou trabalhando em áreas a fins ao meu curso em formação. 55 37,41 

c) Estou trabalhando na minha área em formação. 35 23,81 

d) Estou trabalhando em áreas não relacionadas a minha formação. 11 7,48 

e) Não sei / Não quero responder. 2 1,36 

Quantitativo de respostas nesta pergunta   - 147 respostas 

 

Nesta pergunta, 44 (29,93%) dos respondentes disseram que não trabalhão na sua 

área de formação, e estão em busca de novas oportunidades. 55 (37,41%) estão 

trabalhando em áreas a fins ao seu curso em formação. 35 (23,81%) estão trabalhando na 

área em formação. 11 (7,48%) estão trabalhando em áreas não relacionadas a sua 

formação e 2 (1,36%) optaram pela opção não sei / Não quero responder.  
 

Pergunta 15 Expectativa acerca da atuação profissional. 
 

Descritivo A formação recebida no decorrer desta disciplina tem me auxiliado (contribuiu) no 

desenvolvimento das atividades profissionais 
Alternativa Opções de resposta Pontos % 

a) Agrega valores e maior conhecimento,  contribui no 

desenvolvimento das atividades profissionais. 

100 50,25 

b) Auxilia em partes, pois a realidade é um pouco diferente 

da teoria. 

22 11,06 

c) Tem auxiliado bastante para quem atua e ajudado quem 

ainda não atua na área a decidir o que realmente quer. 

34 17,09 

d) A formação recebida contribuiu e auxilia a ter uma visão 

sistêmica. 

34 17,09 

e) Não auxilia. É fato que a prática é bem diferente da teoria. 5 2,51 

F) Não sei / Não quero responder. 4 2,01 

Quantitativo de respostas nesta pergunta   - 199 respostas 

 

No que diz respeito a formação recebida no decorrer desta disciplina ter auxiliado 

(contribuiu) no desenvolvimento das atividades profissionais, 100 (50,25%) dos 

respondentes afirmaram que a disciplina agrega valores e maior conhecimento, contribui 

no desenvolvimento das atividades profissionais, 22 (11,06%) disseram que a disciplina 

auxilia em partes, pois a realidade é um pouco diferente da teoria, 34 (17,09%) disseram 

que a disciplina tem auxiliado bastante para quem atua e ajudado quem ainda não atua na 

área a decidir o que realmente quer, para 34 (17,09%) dos respondentes a formação 

recebida contribuiu e auxilia a ter uma visão sistêmica, para 5 (2,51%) dos respondentes 

a disciplina não auxilia, pois é  fato que a prática é bem diferente da teoria. E por sua vez, 

4 (2,01%) dos respondentes optaram pela opção não sei / não quero responder. 
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Pergunta 

16 

Expectativa acerca da atuação profissional. 
 

Descritivo A formação que vem sendo recebida nesta disciplina, tem contribuído para  formar um 

grupo de cidadãos reflexivos e protagonistas com relação ao trabalho e à sociedade 

Alternativa Opções de resposta Pontos % 

a) Concordo totalmente 93 63,27 

b) Concordo parcialmente 35 23,81 

c) Às vezes concordo e às vezes não concordo 7 4,76 

d) Discordo parcialmente  4 2,71 

e) Discordo totalmente  1 0,68 

F) Não sei / Não quero responder 7 4,76 

Quantitativo de respostas nesta pergunta   - 147 respostas. 

 

No que diz respeito a contribuição da disciplina para formar um grupo de cidadãos 

reflexivos e protagonistas com relação ao trabalho e à sociedade, 93 (63,27%) dos alunos 

participantes responderam que concordam totalmente com essa afirmação, 35 (23,81%) 

responderam que concordam  parcialmente, 7 (4,76%) responderam que  às vezes 

concordam e às vezes não concordam, 4 (2,71%) responderam que  discordam 

parcialmente e 1 (0,68%) dos respondentes disse que discorda totalmente que  a formação 

recebida nesta disciplina, tem contribuído para  formar um grupo de cidadãos reflexivos 

e protagonistas com relação ao trabalho e à sociedade. Por sua vez, 7 (4,76%) dos 

respondentes optaram pela alternativa não sei / não quero responder. 

 

Pergunta 17. As minhas sugestões para melhorar as expectativas acerca da atuação 

profissional são: 

Pontos Fortes – potencializar 

4 (33,33%) 

Oportunidades de melhorias – sugestões. 

8 (66,67%) 
1. Não tenho sugestões para melhorar; 

2. Está muito bom; 

3. Eu vejo isso como uma ferramenta 

de aprendizado; 

4. Acredito que a disciplina é muito 

boa depende de cada um fazer sua parte. 

1. Em relação a disciplina atualizações no modo 

de ministrar as aulas; 

2. Professor sair da zona de conforto e passar mais 

ao aluno, não apenas ler os slides até o intervalo e depois 

passar exercícios; 

3. Ia ser legal ter análise de situações reais em sala 

de aula com dados, não apenas em uma conversa; 

4. Visita a alguma empresa para vermos na 

prática alguma das teorias aplicadas; 

5. Focar mais na pratica do dia a dia; 

6. No curso do direito a abertura que monitorias 

de atendimento a comunidade como forma de 

aprendizado prático; 

7. Trazer em alguma disciplina, cálculos da folha 

de pagamento; 

8. Alguns professores saírem de sua zona de 

conforto. 

 

A partir das sugestões dos respondentes, é possível dizer que os alunos anseiam 

por relação direta com o mercado de trabalho. A vivência na prática. 

 

A pergunta de número 18 foi apresentada em forma de pergunta aberta. Uma 

pergunta aberta pode trazer demais informações ao pesquisador que, mesmo por vezes 

inesperadas contribuem para a pesquisa e podem ser um complemento às perguntas 

fechadas. As perguntas abertas não sugerem qualquer tipo de resposta e são dadas pelas 

palavras do respondente, logo, requerem respostas completas que abordem os 
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conhecimentos e sentimentos das pessoas e exigem um pouco mais de reflexão no ato de 

responder. 

 

18.   Espaço aberto: Esse espaço pode ser utilizado para complementar as suas 

respostas e fazer sugestões, críticas e comentários sobre a disciplina. 21 (14,28%) dos 

alunos participantes desta pesquisa, deixaram seus registros nesta questão. As 

considerações foram classificadas em Elogios (pontos fortes), Críticas e Sugestões 

(oportunidades de melhorias), conforme o quadro a seguir. 

 

 

Pergunta 18 Considerações dos respondentes 
Descritivo do item 

avaliado. 

Esse espaço pode ser utilizado para complementar as suas respostas e fazer 

sugestões, críticas e comentários sobre a disciplina.   21 considerações 

Opção Categorias Número das considerações, Respostas Pontos  % 

a) Elogios  10 47,62 

b) Críticas  5 23,80 

c) Sugestões  6 28,57 

Quantitativo de respostas nesta pergunta – 21 considerações 

 

Os dados mostram que 10 (47,62%) das considerações são elogios, 05 (23,80%), 

das considerações são críticas em seus registros e 06 (28,57%) são sugestões para 

melhorar as práticas de ensino e aprendizagem em algumas disciplinas. 

 

 

4.4.6 Indicador V: Política de expansão e operacionalização da Biblioteca.  

 

A Biblioteca "Giuseppe Garibaldi" é o setor fundamental de referência e apoio às 

atividades da Faculdade FISUL. Tem por finalidade oferecer suporte informacional aos 

programas de ensino, pesquisa e extensão e se destina a alunos, professores, funcionários 

e comunidade externa. Tem por objetivo reunir, organizar, disseminar e disponibilizar 

informação, facilitando e agilizando o seu acesso; dar suporte às atividades pedagógicas 

e projetos desenvolvidos no âmbito acadêmico; colaborar com o desenvolvimento 

intelectual da comunidade acadêmica e comunidade em geral. 

Dispõe de amplo acesso aos serviços in loco e acesso remoto, tanto para pesquisa 

como para agendamento de retiradas do acervo de livros e materiais, como de renovação, 

disponibiliza seu acervo para consulta local à comunidade em geral, e em atendimento a 

uma diretriz da Mantenedora, a Biblioteca da FISUL, implementou o Plano de 

Contingência para garantia do acesso dos alunos/usuários ao material físico e digital.  

No contexto da biblioteca e a sua política de expansão, atualização e 

operacionalização preconizado no (PDI: 2021-2025), a CPA esteve acompanhando esse 

processo, e no decorrer do semestre de 2022/B, revisitou o setor, em especifico o Plano 

de Contingência implementado. Neste semestre a FISUL implementou a expansão do 

acervo por meio da aquisição do direito de acesso à Biblioteca Digital da Saraiva (BDS), 

nas áreas do conhecimento dos cursos e projetos por ela oferecidos. Portanto, além do 

acesso remoto ao acervo próprio e a outras bibliotecas através Personal Home Libraly 

(PHL), é oferecido acesso à comunidade acadêmica aos livros digitais, na íntegra, da 

BDS.   

Considerando que a finalidade do Plano de Contingência é estabelecer 

procedimentos para identificação dos títulos a serem priorizados na aquisição de 

exemplares para garantir a disponibilidade do acervo na Biblioteca da FISUL, bem como 

solucionar casos de eventos extremos que impossibilitem o acesso à informação, a CPA 
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identificou que o atual Plano de Contingência da Biblioteca na FISUL, atende ao seu 

objetivo, pois, a sua estrutura, contempla doze (12) subtítulos, conforme o quadro a 

seguir: 

 

Un. Título do Item Tópicos no item 
1 Riscos  - Riscos físicos. 

- Riscos químicos: poeiras.  

- Riscos biológicos. 

- Riscos ergonômicos. 

- Riscos de acidentes. 

- Riscos de infiltrações. 

- Riscos de obras danificadas por água. 

2 Desenvolvimento do acervo

  

- Estabelecer normas para a formação e desenvolvimento 

do acervo físico e virtual da biblioteca.  

3 Formação do acervo físico

  

- Composição e Organização do acervo; 

- Avaliação do acervo físico; 

- Descarte do acervo físico.  

4 Plano de contingência para 

o acervo físico  

- Produção intelectual; 

- Recursos financeiros e aquisição do acervo físico; 

- Seleção e critérios básicos de seleção para o acervo 

físico; 

- Duplicação de títulos do acervo físico; 

- Doações e permutas do acervo físico; 

- Acesso e segurança do acervo físico. 

5 Formação do acervo virtual

  

- Forma de acesso ao acervo virtual; 

-  Avaliação do acervo virtual . 

6 Plano de contingência para 

acesso ao acervo virtual  

- Recursos financeiros e aquisição do acervo virtual. 

7 Atualização dos recursos 

tecnológicos  

- Critérios gerais. 

8 Plano de contingência para 

atualização dos recursos 

tecnológicos 

- Política de Atualização Tecnológica na Instituição. 

9 Preservação e conservação 

do acervo 

- Estabelecer normas para preservar e conservar o acervo, 

além de orientar e conscientizar os usuários. 

10 Plano de contingência para 

preservação e conservação 

do  acervo  

- Monitoramento do ambiente e higienização. 

- Guarda do material bibliográfico e acondicionamento. 

- Pequenos reparos e restauração. 

- Recursos financeiros para preservação e conservação do 

acervo. 

11 Usuários da biblioteca  - Serviços oferecidos aos usuários da biblioteca. 

- Prazos de empréstimos. 

-  Limite de obras. 

12 Plano de contingência para 

usuário 

- Devoluções e penalidades. 

 A partir da leitura e análise do documento, a CPA concluiu que o atual Plano de 

Contingência promovido otimizou as aquisições de exemplares levando em consideração 

os títulos mais solicitados e utilizados entre outros. Desse modo, reafirma-se o 

compromisso da FISUL com a comunidade acadêmica, sociedade geral e com o meio 

ambiente. Assim, a CPA avalia e considera que o Plano de Contingência da Biblioteca 
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“Giuseppe Garibaldi”, é um documento em construção e constante atualização que tem 

por objetivo garantir a continuidade do seu funcionamento.  

4.4.7 Indicador VI: Plano de Acessibilidade  

 

É dever de uma instituição de educação assegurar a acessibilidade dos usuários 

dos seus serviços. Ou seja, “(...) assegurar a acessibilidade é conferir condições 

necessárias para o pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com 

deficiência ou mobilidade reduzida em todas as atividades acadêmicas” (Norma Técnica 

Nº 385/2013).  

A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

O conceito de acessibilidade é apresentado na lei 13.146, de 06 de julho de 2015 

como: “possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, 

de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e 

comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e 

instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona 

urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida”, para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

Neste sentido, no semestre de 2022/B, a CPA revisitou o Plano de Acessibilidade 

da FISUL, com o objetivo de verificar se atualmente oferecem as condições de acesso 

atendendo às exigências legais, para tanto, a CPA elaborou um cheque list de verificação  

no qual os itens a serem avaliados  são os quatro  elementos que compõem o Plano de 

Acessibilidade: (classificação de acessibilidade; os tipos de acessibilidade; as categorias 

de pessoas com deficiência; transtornos globais do desenvolvimento; das formas de 

atendimento aos tipos de acessibilidade). 

Os seis tipos de acessibilidade, segundo Sassaki (2002): atitudinal, arquitetônica, 

comunicacional, instrumental, metodológica e programática, sem esquecer da 

acessibilidade nos transportes. 

 

Tipos de Acessibilidade 

Espectro da Acessibilidade Definições 
Acessibilidade atitudinal Refere-se à percepção do outro sem preconceitos, estigmas, 

estereótipos e discriminações. Todos os demais tipos de 

acessibilidade estão relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa 

que impulsiona a remoção de barreiras. 

Acessibilidade arquitetônica 

(também conhecida como física) 

Eliminação das barreiras ambientais físicas nas residências, nos 

edifícios, nos espaços e equipamentos urbanos. 

Acessibilidade metodológica 

(também conhecida como 

pedagógica) 

Ausência de barreiras nas metodologias e técnicas de estudo. Está 

relacionada diretamente à concepção subjacente à atuação docente: 

a forma como os professores concebem conhecimento, 

aprendizagem, avaliação e inclusão educacional irá determinar, ou 

não, a remoção das barreiras pedagógicas.  

Acessibilidade programática Eliminação de barreiras presentes nas políticas públicas (leis, 

decretos, portarias, normas, regulamentos, entre outros).  

Acessibilidade instrumental Superação das barreiras nos instrumentos, utensílios e ferramentas 

de estudo (escolar), de trabalho (profissional), de lazer e recreação 

(comunitária, turística, esportiva).  

Acessibilidade comunicacional 

 

Sobre as diferentes maneiras de expressão e transmissão de 

informação, seja na comunicação face-a-face, na escrita, na 

contratação de intérpretes da língua de sinais, entre outros. 
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Acessibilidade nos transportes Forma de acessibilidade que elimina barreiras não só nos veículos, 

mas também nos pontos de paradas, incluindo as calçadas, os 

terminais, as estações e todos os outros equipamentos que compõem 

as redes de transporte. 

 Fonte: BRASIL, 2016. 

 

Categorias de Pessoas com Deficiência 

Tipo de deficiência Características da deficiência 
Deficiência física. Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física. 

Deficiência intelectual. Caracterizada por alterações significativas tanto no desenvolvimento 

intelectual como na conduta adaptativa, na forma expressa em habilidades 

práticas, sociais e conceituais. 

Deficiência auditiva. Consiste na perda bilateral, parcial ou total, de 41 dB até 70 dB, aferida por 

audiograma. 

Surdez. Consiste na perda auditiva acima de 71 dB, aferida por audiograma. Este 

conceito parte de uma concepção médica. Existem, por outro lado, os surdos 

que se identificam como dotados de uma diferença linguística, sendo a língua 

de sinais considerada sua primeira língua, nativa, e a língua oral majoritária 

concebida como segunda língua. 

Deficiência surdo 

cegueira 

Trata-se de deficiência única, caracterizada pela deficiência auditiva e visual 

concomitante. 

Deficiência visual. Consiste na perda total ou parcial de visão, congênita ou adquirida, variando 

com o nível ou acuidade visual.  

Deficiência múltipla. Associação de duas ou mais deficiências (intelectual/visual/auditiva/física). 

Fonte: BRASIL – Censo da Educação Básica, 2018. 

 

Transtornos Globais do Desenvolvimento 

Tipo de transtorno Características  
Autismo. Transtorno onde há déficit em três domínios: déficit na sociabilidade; empatia 

e capacidade de compreensão ou percepção dos sentimentos do outro; déficit 

na linguagem comunicativa e imaginação; e déficit no comportamento e 

flexibilidade cognitiva. 

Síndrome de Asperger Síndrome relacionada ao autismo, diferenciando-se deste por apresentar 

alterações formais na linguagem e na interação social.  

Síndrome de RETT Transtorno de ordem neurológica e de caráter progressivo, com início nos 

primeiros anos de vida. Manifesta-se pela ausência de atividade funcional 

com as mãos, isolamento, regressão da fala e das habilidades motoras 

adquiridas, comprometimento das relações sociais. 

Transtorno 

Desintegrativo  

Transtorno que se caracteriza pela perda de funções e capacidades 

anteriormente adquiridas. Apresenta características sociais, comunicativas e 

comportamentais também observadas no autismo.  

Altas Habilidades / 

Super dotação 

Caracteriza-se pelo potencial elevado da criança nas diferentes áreas de seu 

interesse, isoladas ou combinadas entre si. 

Fonte: BRASIL – Censo da Educação Básica, 2018. 

 

Das formas de atendimento aos tipos de acessibilidade 
Acessibilidade 

atitudinal. 

- “refere-se à percepção do outro sem preconceitos, estigmas, estereótipos e 

discriminações. Todos os demais tipos de acessibilidade estão relacionados a essa, 

pois é a atitude da pessoa que impulsiona a remoção de barreiras”. 

Acessibilidade 

arquitetônica. 

- “eliminação das barreiras ambientais físicas nas residências, nos edifícios, nos 

espaços e equipamentos urbanos”.  

 

Acessibilidade 

metodológica. 

-  “ausência de barreiras nas metodologias e técnicas de estudo. Está relacionada 

diretamente à concepção subjacente à atuação docente: a forma como os 

professores concebem conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão 

educacional irá determinar, ou não, a remoção das barreiras pedagógicas”. 
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Acessibilidade 

programática. 

- “eliminação de barreiras presentes nas políticas públicas (leis, decretos, portarias, 

normas, regulamentos, entre outros)”. (NSA) 

Acessibilidade 

instrumental. 

-  “superação das barreiras nos instrumentos, utensílios e ferramentas de estudo 

(escolar), de trabalho (profissional), de lazer e recreação (comunitária, turística, 

esportiva)”.  

Acessibilidade 

nos transportes. 

- “forma de acessibilidade que elimina barreiras não só nos veículos, mas também 

nos pontos de paradas, incluindo as calçadas, os terminais, as estações e todos os 

outros equipamentos que compõem as redes de transporte”. 

Acessibilidade 

nas 

comunicações. 

- “é a acessibilidade que elimina barreiras na comunicação interpessoal (face a face, 

língua de sinais), escrita (jornal, revista, livro, carta, apostila etc., incluindo textos 

em braile, uso do computador portátil) e virtual (acessibilidade digital)”.  

Acessibilidade 

digital. 

- “direito de eliminação de barreiras na disponibilidade de comunicação, de acesso 

físico, de equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da 

informação em formatos alternativos”. 

 

Nesse sentido, a CPA avalia que o Plano de Acessibilidade da FISUL, oferece as 

condições de acesso a comunidade acadêmica e atende às exigências legais. 

 

4.4.8 Indicador VII: Plano de Cargos e Salários 

 

O plano de cargos e salários é a definição das funções, requisitos e remuneração 

de uma empresa, é um documento onde são descritas as funções, atribuições e 

responsabilidades de cada cargo, além da especificação salarial, cujo objetivo é organizar 

e padronizar os cargos internos e garantir o equilíbrio interno e externo, uma de suas 

principais características é igualdade. 

O Eixo 4 da Lei do SINAES, trata da Política de Gestão das IES, e a dimensão 5, 

respectivamente, trata das Políticas Institucionais. No semestre de 2022/B, a CPA 

revisitou o Plano de Cargos e Salários, com o objetivo de verificar como está organizada 

a Política de Gestão da IES, e como atende a dimensão 5, políticas de pessoal. 

A partir da leitura e análise do Plano de Cargos e Salários é possível dizer que, 

entendendo a necessidade de reformulação do plano, no decorrer do ano de 2022, a FISUL 

deu continuidade aos trabalhos iniciados em 2021 e elaborou novos Planos, 

separadamente, um para o corpo docente e outro para o corpo técnico e administrativo. 

O Plano de Cargos e Salários do Corpo Técnico e Administrativo, está subdividido 

em três capítulos. O Capítulo I apresenta os cargos que constituem o corpo técnico e 

administrativo e suas funções, os requisitos mínimos exigidos para a admissão de novos 

colaboradores, os critérios para a promoção, progressão, os respectivos salários, a 

avaliação de desempenho e do piso salarial mensal. 

O Capítulo II apresenta as etapas e condicionantes no processo de admissão e 

ingresso de profissionais técnicos administrativos, e o Capítulo III orienta sobre a adesão 

ao presente Plano por parte dos integrantes do corpo técnico e administrativo já 

vinculados a FIUSL. 

Por sua vez, o Plano de Cargos e Salários do Corpo Docente está subdividido em 

dois títulos três capítulos. O Capítulo I apresenta o enquadramento dos docentes da 

FISUL neste Plano e que serão classificados em três cargos, professor Especialista, 

Mestre e Doutor, a estrutura em níveis de progressão docente, os critérios utilizados na 

promoção de um cargo para outro e a progressão de nível,  o enquadramento por ocasião 

da admissão docente,  da progressão e do salário e a Avaliação de Desempenho Docente. 

O Capítulo II apresenta as formas de ingresso no presente Plano e por sua vez, o 

Capítulo III trata dos critérios de enquadramento dos docentes. 

A CPA conclui que os Planos de Cargos e Salários atuais da Instituição para 

pessoal docente, técnico e administrativo foram atualizados em 2021-2022, e em 2022 foi 
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criada a comissão para a Avaliação de Desempenho do corpo docente e do corpo técnico 

e administrativo, o que evidencia a autonomia da IES para definir suas políticas de cargos, 

remuneração e capacitação docente e essa política está efetivamente implantada em tem 

viabilidade no contexto institucional. 

Nos Planos de Cargos e Salários estão definidos os critérios de admissão e de 

progressão na carreira, os incentivos aos docentes, os critérios de admissão e de 

progressão na carreira, o sistema para avaliação dos docentes e dos colaboradores do 

corpo técnico-administrativo, e assim a CPA avalia que os Planos de Cargos são 

acessíveis a todos na FISUL e atendem as exigências legais bem como as necessidades 

dos colaboradores. 

 

4.4.9 Indicador VIII: Extensão na Graduação - O Programa FISUL Comunidade  

 

I – O programa 

  

Implantado em março de 2021, o Programa FISUL Comunidade foi concebido 

como um espaço interdisciplinar amplo para estimular, apoiar e registrar experiências em 

atividades acadêmicas das mais diversas formas de interação com o ambiente externo, 

com vistas a proporcionar aos acadêmicos a troca de saberes e de experiências com a 

comunidade, aplicando os conhecimentos adquiridos e, ao mesmo tempo, aprimorando a 

missão institucional de contribuir com o desenvolvimento de Garibaldi e região.  

O Programa é desenvolvido no âmbito dos componentes curriculares de Formação 

Básica e de Formação Profissional dos cursos de graduação da FISUL e representa 20% 

dessa carga horária, integrando a matriz curricular de cada curso. O aproveitamento dos 

alunos nos projetos é avaliado e o resultado compõe um dos graus das avaliações 

semestrais, de acordo com a previsão contida no Regimento Geral da FISUL, no capítulo 

que trata da “Avaliação da Aprendizagem e da Frequência”:   

“Artigo. 71. Na composição de cada um dos graus A1 e A2, 20% (vinte 

por cento) será representado pelos resultados da avaliação do 

desempenho dos acadêmicos na avaliação da Preparação Prévia (PP), 

dimensão que é contemplada no PEA e compreende 

atividades preparatórias das temáticas a serem desenvolvidas nas aulas 

subsequentes, a critério do professor; e 20% (vinte por cento) será 

representado pelos resultados do desempenho dos acadêmicos,  

na avaliação da participação nas atividades desenvolvidasno âmbito do 

“Programa FISUL Comunidade”, constantes no PEA, preferencialmente 

interdisciplinares, visando o exercício de aplicação na realidade social, 

do conhecimento estudado nos componentes curriculares.” 

Os projetos são construídos e desenvolvidos pelos alunos, com orientação dos 

professores, e integram as atividades curriculares previstas semestralmente nos Planos de 

Ensino-Aprendizagem (PEAs).  

 

II – Objetivos do Programa FISUL Comunidade 

 

1. Apoiar oportunidades de aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso dos cursos. 

2. Apoiar a aplicação prática do conhecimento em sintonia com as necessidades e 

características locais e regionais. 

3. Incentivar o exercício de competências articuladas às demandas do mundo do 

trabalho.    

4. Fomentar projetos interdisciplinares de interação com a comunidade. 
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5. Coordenar a participação da IES nas instâncias da sociedade civil organizada nas 

quais seja convidada a integrar.  

6. Coordenar a participação da IES nas instâncias do poder público. 

7. Coordenar a execução de projetos de iniciativa dos cursos, voltados a atender 

demandas sociais de setores específicos da sociedade. 

8. Coordenar a execução de atividades pedagógicas dos cursos que visem a interação 

com o mundo corporativo. 

9. Coordenar a execução de atividades pedagógicas dos cursos que visem a defesa 

dos direitos humanos. 

10. Coordenar a execução de atividades pedagógicas dos cursos que visem a defesa 

do meio ambiente. 

Estes objetivos sintonizam com a estruturação da concepção, das diretrizes e dos 

princípios da Extensão, previstos da Resolução Nº. 7. Portanto, o FISUL Comunidade 

implementa a curricularização da Extensão nos cursos da FISUL.  

 

III – Adequação do Programa FISUL Comunidade às exigências da Resolução 

CNE/CES Nº. 7, de 18 de dezembro de 2018 

 

A Resolução Nº. 7 estabelece as diretrizes para a Extensão na educação superior 

brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7, da Lei n. 13.005/14. Este documento prevê 

a obrigatoriedade de, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares 

exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando 

sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social. 

Transcorridos dois anos de implementação e desenvolvimento do FISUL 

Comunidade, a FISUL tem se adequado para cumprir a exigência legal de 

curricularização da Extensão nos cursos superiores, dada a sintonia do Programa com os 

princípios, fundamentos e procedimentos contidos na Resolução.  

Ciente de que a Extensão da graduação possui uma função essencial no ensino 

superior para a formação de uma integração entre a comunidade e a IES, visando a 

transformação da realidade social, no ano de 2022 a CPA avaliou os projetos do FISUL 

Comunidade. 

 

IV Resultados do Programa FISUL Comunidade 

 

  No semestre 2022/A foram desenvolvidos 29 (vinte e nove) projetos e, destes, 

14 trabalharam de forma interdisciplinar. 

Adentrando no campo da curricularização da Extensão, os projetos foram 

divididos em quatro categorias, ou seja, em quatro núcleos interdisciplinares, conforme o 

quadro que segue: 

 

                                        Núcleos da Extensão 

 

Semestre 2022/A 

Projetos desenvolvidos pelo Programa FISUL Comunidades 

Classificação por Núcleo 

Meio Ambiente, 

Sustentabilidade e 

Responsabilidade 

Social 

Saúde e Bem-Estar Direitos Humanos, 

Justiça, Trabalho, 

Empregabilidade e 

Desenvolvimento 

Regional 

Educação, 

Desenvolvimento 

Humano e Cultura. 
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5 projetos 1 projeto 22 projetos 1 projeto 

 

a) Projetos do Núcleo de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Responsabilidade 

Social: 

- Deficiência e Sociedade Inclusiva. 

- ESG: Você conhece ESG? Conceito. Sua empresa está preparada? 

- Webnário Acerca Da Temática “ESG, Governança & Compliance”.  

- Arraial Solidário. 

- A Violência contra a Mulher. 

 

b)  Projeto do Núcleo de Saúde e Bem-Estar: 

Qualidade de Vida. 

 

c) Projetos do Núcleo de Direitos Humanos, Justiça, Trabalho, Empregabilidade 

e Desenvolvimento Regional: 

- Direito Penal: Debatendo Criminologia.  

- Empreendedorismo: Entrevistas e palestra com empreendedores . 

- Ferramentas e técnicas adotadas pelas empresas para entendimento do 

comportamento do consumidor. 

- Reorganização Societária: Palestra e debates sobre a Reorganização 

Societária, Holdings, Offshore.  

- Inovação: Pesquisa sobre o grau de inovação de 50 empresas em Garibaldi e 

entornos. 

- Demonstrações Contábeis: O uso das demonstrações contábeis no dia a dia 

das empresas. 

- Inteligência Financeira:  Análise qualitativa e quantitativa da situação 

financeira patrimonial.  

- Marketing de Influência e Campanhas de MKT em agências.  

- Economia: Economia do município de origem ou local.  

- Área de Atuação do Profissão com Conhecimento Contábil – metodologia 

Desing Thinking.  

- Gestão de Recursos Humanos na prática.  

- Direito Constitucional e Processual Civil: Conscientizar a comunidade sobre 

esses temas.  

- Desenvolvimento de mapas mentais das NBC TAs.  

- Administração Financeira: Elaboração de E-BOOK na área. 

- Advocacia: Um dia do escritório de Advocacia.  

- Planejamento Estratégico: O uso de sistemas informatizados no processo de 

criação e controle do Planejamento Estratégico nas Empresas.  

- Normatização: Isso 9002.  

- Recursos Humanos: Um dia no RH.  

- Direito Internacional dos Direitos Humanos: As experiências de uma 

profissional em Direito Internacional, especialmente Direito Internacional dos Direitos 

Humanos.  

- Processo Civil: Técnicas para aprimoramento dos conhecimentos adquiridos 

em sala de aula, unindo a teoria e a prática.  

- Liderança Organizacional: Liderança Cultural. 

- Logística: O dia a dia do profissional da Logística.  

 

d) Projeto do Núcleo de Educação, Desenvolvimento Humano e Cultura. 
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- Negociação internacional, envolvendo aspectos: culturais, linguísticos e 

comportamentais. 

 

 No semestre 2022/B foram desenvolvidos 33 (trinte e três) projetos de atividade 

de extensão.  Trinta, (30) estão relacionados a seguir e destes, oito, foram realizados de 

forma interdisciplinar 

 

Semestre 2022/B 

Projetos desenvolvidos pelo Programa FISUL Comunidades 

Classificação por Núcleo 

Meio Ambiente, 

Sustentabilidade e 

Responsabilidade 

Social 

Saúde e Bem-Estar Direitos Humanos, 

Justiça, Trabalho, 

Empregabilidade e 

Desenvolvimento 

Regional 

Educação, 

Desenvolvimento 

Humano e Cultura. 

 

3 projetos 2 projetos 25 projetos 0 projeto 

 

a) Projetos do Núcleo de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Responsabilidade 

Social: 

Levantamento das ações que esta empresa desenvolve na área social e na área 

ambiental. 

Pesquisa de opinião e debate sobre as atuais demonstrações contábeis exigidas 

pelo fisco. 

Pesquisa de opinião e debate sobre o novo plano da reforma tributária. 

 

b)  Projeto do Núcleo de Saúde e Bem-Estar: 

Pesquisa sobre o “estresse no trabalho”. 

“O Cuidado de Si” para cuidar do outro. Pesquisa externa com palestra: 

Trocando ideias sobre a gestão de pessoas  os desafios e oportunidades no novo contexto. 

 

c) Projetos do Núcleo de Direitos Humanos, Justiça, Trabalho, Empregabilidade 

e Desenvolvimento Regional: 

Assistência em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 

Assistência em audiências do Juizado Especial Cível. 

Análise do relacionamento da Empresa com o mercado público. 

E-book MRP x KANBAN, Como melhorar os sistemas da Qualidade. 

Palestras com profissionais das diversas áreas do Direito, narrando as suas 

experiências jurídicas. 

Visita Técnica a empresa do ramo metalúrgico na região. 

Elaborar uma aula sobre o tema Educação Financeira para jovens saindo do 

ensino médio. 

 E-book abordando os conceitos trabalhados na disciplina de Contabilidade de 

Custos. 

Mediação Conciliação e Arbitragem: método de resolução de conflitos e com 

atuação em empresas de diferente segmentos e portes. 

Metodologia Desing Thinking: Controles Internos nas empresas onde atuam.  

Palestra aberta à comunidade: “Combate à desinformação e democracia 

defensiva”.  

Pesquisa de satisfação junto aos expositores e visitante na FENACHAMP 2022. 

Pesquisa, análise e compreensão de Legislação Municipal. 
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Woorkshops: Desafios trazidos pela Covid 19, rápida digitalização e mudança de 

comportamento do consumidor. 

 Palestra sobre a prática de um profissional de Gestão de Projetos, com gestão 

de portfólio e projetos. 

Visita técnica para desenvolver o trabalho, composto por módulos que abordam 

situações específicas da TICs. 

Crime e Castigo:  Justiça Restaurativa. 

Palestra promovida pela Escola Superior da Advocacia da OAB (ESA), Subseção 

Garibaldi/Carlos Barbosa, com o tema: “O Advogado Criminal em Tempos de Cólera 

Punitivista”. 

Entrevistas com profissionais que atuam com operações diversas: leasing; 

seguros; importação e exportação. 

Projeto “Compartilhando Conhecimentos” inclui quatro atividades: uma visita 

técnica à empresa da cidade ou região, três palestras com gestorese/lideranças na 

comunidade. 

Palestra com a Tabeliã Designada de Garibaldi, com o tema Inventário 

Extrajudicial; 

Workshop:  Desenvolvimento de planejamento de Canais.  

Pesquisa de opinião e debate sobre as atuais demonstrações contábeis exigidas 

pelo fisco. 

Pesquisa de opinião e debate sobre o novo plano da reforma tributária. 
Entrevista realizada pelos acadêmicos com gestores públicos.  

 

d) Projeto do Núcleo de Educação, Desenvolvimento Humano e Cultura. 

No semestre de 2022/2, não houve projetos de extensão neste Núcleo. 

 

A CPA, entende que a Extensão da graduação na FISUL está sendo executada de 

diversas formas. Os resultados mostram que foram desenvolvidos projetos que envolvem 

palestras, pesquisa, visitas técnicas, aulas diversas com produção de conteúdo, projetos 

sociais e ambientais, entre outros, tendo como população alunos, professores e 

comunidade externa, desempenhando assim a função da Extensão do ensino superior. 

 A CPA, conclui que as atividades realizadas no Programa FISUL Comunidade, 

permitiram que os alunos colocassem em prática os conhecimentos adquiridos em sala de 

aula e dessa forma, adquirissem experiência na área de formação escolhida, ao mesmo 

tempo em que prestaram serviços à sociedade, evidenciando-se assim a curricularização 

da Extensão na graduação na Faculdade FISUL.  

 

4.4.10 Devolutiva das avaliações à comunidade acadêmica 

 

Levantados os dados, compilados e analisados, a CPA disponibilizou os 

resultados às instâncias diretivas da IES.  

Com uma análise crítica e contínua da eficiência, eficácia e efetividade das suas 

atividades, a CPA apresentou a devolutiva dos resultados da avaliação da comunicação, 

em dois momentos e de duas formas distintas. Primeiramente, a CPA, por meio do seu 

coordenador, fez a devolutiva dos dados, individualmente para cada uma das 

coordenações de curso, e na oportunidade, foi apresentada uma proposta de Plano de Ação 

para ser apreciada. Por sua vez, para o Comitê Gestor da FISUL, a apresentação dos 

resultados – devolutiva -, foi realizada em reunião específica, realizada nos meses de 

setembro de 2022 e fevereiro de 2023, conforme a Atas 06/2022 e 01/2023 da CPA. 
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 Com relação à devolutiva dos resultados das avaliações realizadas no semestre 

2022/B, a CPA os apresentou inicialmente aos coordenadores de curso no início do mês 

de fevereiro de 2023, de forma individual no momento em que lhe foi entregue cópia da 

proposta de relatório anual da CPA e na sequência, a devolutiva dos dados foi apresentada 

ao Comitê Gestor. A devolutiva para o corpo docente, foi realizada no final do mês de 

fevereiro de 2023, no encontro da capacitação docente.  

Para as demais instâncias da comunidade acadêmica, a devolutiva foi realizada 

por meio de cartazes nos quadros murais nas dependências da FISUL, e a devolutiva para 

a comunidade externa se dará pela disponibilização deste Relatório nas redes sociais, 

meios eletrônicos na Página da CPA. 

5 CONSIDERAÇÕES DA CPA  

 

No ano de 2022, com o retorno das aulas após a Pandemia da COVID-19, as 

atividades acadêmicas voltaram a ser realizadas de forma presencial, contudo, a atenção 

a utilização de plataformas tecnológicas continuou obtendo a atenção por parte da gestão 

da IES. Visando dar sequência ao ano letivo, e a recomposição de ensino – aprendizado, 

os Comitês Gestor e Acadêmico da FISUL deram total atenção aos processos, tendo como 

principal objetivo, o atendimento ao aluno, buscando estratégias para o enfretamento do 

novo momento, ou seja, o retorno das aulas presenciais, em um novo contexto mundial.  

Em 2022, dando sequência à sua política de Formação Continuada, - Escola 

Docente, a FISUL, também ofertou treinamentos ao seu corpo docente, considerando que 

uma formação de professores adequada serve como alicerce para construir escolas, 

cidadãos e profissionais mais competentes, éticos e humanos. O objetivo é proporcionar 

uma capacitação contínua, que proporcione o aprimoramento das práticas de ensino e 

aponte caminhos para as dificuldades, a partir de fundamentos teóricos e práticos, 

ressaltando que a qualificação profissional é essencial em todas as áreas de atuação da 

IES. Aprender novos métodos e técnicas, acompanhar as novidades do setor e conhecer 

experiências bem-sucedidas é uma forma de aperfeiçoar processos, entregas e resultados. 

A pandemia da COVID-19, provocou mudanças no comportamento da sociedade, 

em muitos sentidos e em diferentes formas, dependendo do segmento ou área de atuação. 

Num primeiro momento trouxe insegurança, medo, mas aos poucos, este momento 

diferente, foi sendo assimilado e resultou em mudanças nas formas de operar com 

determinadas atividades humanas.  

Uma delas, que sofreu um forte impacto foi a educação, pois o modelo tradicional 

adotado até antes da Pandemia, bem como o modelo totalmente “Remoto” adotado 

durante a Pandemia, já não se adequam nesse novo momento. 

Em face disso, tanto a CPA quanto os NDEs dos cursos entenderam que seria útil 

então saber qual é a percepção dos estudantes em relação ao evento da Semana 

Acadêmica dos cursos edição 2022, em relação aos cursos de pós–graduação, em relação 

ao momento atual dos egressos de 2021 e em relação as disciplinas no processo de ensino 

e aprendizagem. Saber qual é a percepção dos docentes em relação ao Clima 

Organizacional na atual retomada, ao mesmo tempo, revisitar o setor da Biblioteca, 

especificamente ao Plano de Contingência e revisitar o Plano de Acessibilidade da 

FISUL. 

 

                                          5.1 Semestre 2022/A 
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 Em 2022/A a CPA promoveu a autoavaliação da Semana Acadêmica dos Cursos 

da FISUL e das disciplinas dos cursos de Pós-graduação. Já no semestre 2022/B, a meta 

foi acompanhar os estudantes egressos especificamente os de 2021, avaliar as disciplinas 

dos cursos de graduação, autoavaliar o clima organizacional na percepção dos docentes, 

revisitar a biblioteca, especificamente o Plano de Contingencia e o Programa de 

Acessibilidade Pedagógica.  

 

5.1.1 Da semana acadêmica dos cursos 

 

A autoavaliação da Semana Acadêmica dos cursos aconteceu no início do ano 

letivo de 2022, especificamente no mês de abril. CPA e NDEs buscaram conhecer o 

percentual de participação e a percepção dos estudantes em relação às atividades do 

evento, se a Semana Acadêmica, edição 2022, proporcionou a aproximação dos alunos 

com realidade com do mercado de trabalho, se agregou conhecimentos relacionados às 

áreas de atuação dos egressos e complementou a formação dada em sala de aula.  

Em síntese, nos dados coletados, percebeu-se satisfação/adequação e das 

atividades extraclasse ofertadas para aprimoramento dos acadêmicos. 

A CPA considera que a Semana Acadêmica atendeu as expectativas da 

comunidade acadêmica, principalmente pela integração de vários assuntos em foco no 

mercado no mercado de trabalho e que foram abordados para os alunos, visto que as 

empresas buscam nos profissionais com formação e a capacidade de empreendedorismo 

e inovação, por isso a pertinência desse diálogo promovido pela Semana Acadêmica. 

 

5.1.2 Das disciplinas dos cursos de pós-graduação 

 

Dando continuidade aos trabalhos, a CPA, avaliou as disciplinas nos cursos de 

pós-graduação e para tal, adaptou o instrumento de avaliação da FISUL, mantando os 

mesmos elementos, cujo objetivo foi saber: qual é a percepção dos  alunos em relação ao 

processo de ensino e aprendizagem, especificamente no que se refere  a apresentação do 

plano da disciplina,  a pontualidade do professor, os critérios de avaliação na disciplina, 

a metodologia de ensino na disciplina, a bibliografia utilizada e sugerida,  a clareza de 

comunicação, o comprometimento com a aprendizagem, a relação entre conteúdos e 

campos profissional, o desenvolvimento crítico do conteúdo e o seu desenvolvimento 

contextualizado a infraestrutura física da FISUL, a autoavaliação do aluno, a pontualidade 

do aluno na disciplina, o conhecimento na programação da disciplina, as contribuições 

relevantes para discussões na disciplina, a iniciativa para pesquisar e ampliar os 

conhecimentos na disciplina e a dedicação e o esforço necessário à disciplina.  

Para facilitar a análise dos dados, as respostas foram classificadas em duas 

categorias: (avaliando o professor) e (a autoavaliação do aluno). 

Avaliando os professores 

Levantados os dados, é possível dizer que em sua grande maioria, os respondentes 

afirmaram que os professores apresentam e discutem a programação da disciplina e o 

mesmo percentual dos respondentes afirmaram que os professores são pontuais; 

afirmaram que os professores discutem previamente os critérios de avaliação; que os 

professores sempre utilizam metodologias que motivam para a aprendizagem; afirmaram 

que os professores indicam e utilizam bibliografias; afirmaram que os professores se 

comunicam de forma clara facilitando a compreensão; afirmaram os professores 

procuram garantir a aprendizagem de todos; afirmaram que os professores procuram 

relacionar conteúdos com o campo profissional de todos os alunos; afirmaram que os 

professores desenvolvem os conteúdos da disciplina apresentando diversas posições 
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teóricas, de forma crítica, no entanto; afirmaram que os professores desenvolvem os 

conteúdos da disciplina de forma crítica e contextualizada. 

Em síntese, a partir dos resultados apresentados, a  CPA conclui que na visão dos 

alunos os professores estão preparados, muito inteligentes e com vasta experiência 

profissional, tem um excelente conhecimento sobre a plataforma digital de aulas 

(Microsoft Teams) e tanto as presenciais como as de forma remota foram muito boas, os 

cursos abordam assuntos que estão relacionados ao mercado de trabalho e retratam o dia 

a dia das empresas facilitando o aprendizado, as disciplinas são excelentes e contribuem 

para novos horizontes, a metodologia utilizada pelos professores atendem 

satisfatoriamente  propiciando uma aprendizagem sólida e aplicada. 

Contudo, a partir das observações dos alunos, a CPA destaca e considera as 

sugestões de menos conteúdo seguido da aplicabilidade de alguma forma e ter mais dias 

de aulas e com horas de aulas com duração menor.  Essa sugestão se justifica pela grande 

maioria ou se não todos os alunos trabalham o dia todo e tornado as aulas extremamente 

cansativas, pois a carga horária, diária é superior a 4 horas. 

A autoavaliação dos alunos 

Os dados mostram que em sua autoavaliação em relação à pontualidade nas aulas, 

a maioria dos alunos respondentes afirmaram que sim, eles são pontuais;  afirmaram que 

sim, os alunos procuram conhecer a programação da disciplina, afirmaram que dedicaram 

o esforço necessário à disciplina. Entretanto, poucos alunos afirmaram que trazem 

questões relevantes para discussão na disciplina e têm iniciativa para pesquisar e ampliar 

meus conhecimentos na disciplina.  

Em síntese, a partir das respostas a CPA conclui que os alunos dos cursos de pós-

graduação, em sua maioria, nem sempre se envolvem realmente com as disciplinas, ou 

seja, se limitam ao que o professor apresenta. 

 

5.2 Semestre de 2022/B 

 

5.2.1 Dos alunos egressos no ano de 2021 

 

No semestre de 2022/B, a CPA foi  buscar saber dos alunos  egressos do ano de 

2021, qual a sua percepção em relação ao curso da sua formação, o semestre da conclusão 

do curso,  a situação formal de trabalho, a inserção no mercado de trabalho na sua área de 

formação, a imagem da FISUL interferiu na sua inserção no mercado de trabalho, a 

contribuição do curso para o crescimento pessoal e a contribuição do curso em termos de 

experiência e para o crescimento profissional, os conteúdos  proposto na matriz curricular, 

o equilíbrio entre a distribuição das disciplinas de formação geral e de formação 

específica na proposta curricular do curso,  relação a um possível retorno à FISUL, o 

acompanhamento das notícias da FISUL, a classificação da FISUL enquanto Instituição 

de Ensino Superior, a real escolha do seu curso de formação superior, o nível de 

conhecimento  do corpo docente, os conteúdos e programas do curso, recursos didáticos 

pedagógicos, o espaço físico,  sugestões para aumentar o nível de admiração do curso e 

comentários gerais.  

A partir dos dados levantados na avaliação, é possível dizer que participaram da 

autoavaliação, egressos dos cursos de Bacharelado e dos Cursos Superiores de 

Tecnologia, concluintes nos semestres de 2021/A e 2021/B. 

Em relação à situação formal de trabalho, tem-se que a metade dos respondentes 

estão ativos na sua área de formação, um terço dos respondentes exerce sua atividade 

formal de trabalho na indústria, um terço em serviços, um quarto dos respondentes estão 

ativos na área do comércio e um quarto em outros ramos, e a inserção no mundo do 
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trabalho, aconteceu por oportunidade, antes, no início, durante e depois da conclusão do 

curso de formação, predominando a opção “antes do início no curso”. 

No que diz respeito à contribuição da imagem da FISUL, os percentuais de 

respostas se igualaram, respondentes afirmaram que interferiu positivamente na sua 

inserção no mercado de trabalho, o mesmo percentual de respostas afirmou que não teve 

interferência. 

Em relação à contribuição do curso, em sua grande maioria, os respondentes 

afirmaram que o curso contribuiu para o crescimento pessoal, justificando assim que foi 

importante ter realizado o seu curso de formação superior na FISUL; afirmaram que o 

curso contribuiu significativamente em termos de experiência e para o crescimento 

profissional, justificando que foi importante ter realizado o seu curso de formação 

superior na FISUL,  

Quanto a um possível retorno à FISUL, parte dos respondentes disseram que estão 

frequentando um curso de pós-graduação, a metade dos respondentes pensam em retornar 

em curso de pós-graduação, um respondente pensa em retornar na segunda graduação. 

Um terço dos respondentes acompanha as notícias, informações e eventos promovidos 

pela FISUL e em sua grande maioria, os respondentes disseram que nem sempre, mas às 

vezes acompanha as notícias da FISUL. Um quarto dos respondentes classificou a FISUL 

como uma ótima Instituição de Ensino Superior, o mesmo percentual de respostas 

classificou como uma boa e mais de dois terços dos respondentes disseram que a FISUL 

está se constituindo em uma ótima Instituição de Ensino Superior. 

Em respostas à pergunta sobre a real escolha do seu curso de formação superior, 

a maioria dos respondentes disseram que se pudessem decidir novamente escolheriam o 

mesmo curso concluído como o seu curso de formação superior, e um pequeno grupo dos 

respondentes dividiram a sua resposta entre é possível que sim, e talvez não escolheriam 

novamente o mesmo curso de formação superior.  

Com relação à atuação do corpo docente, dois terços dos respondentes concordam 

totalmente e um terço concordam parcialmente que os professores possuem bom nível de 

conhecimento na área da disciplina. Um terço dos respondentes concordam totalmente e 

dois terços concordam parcialmente que os conteúdos/programas das disciplinas foram 

adequadamente desenvolvidos. A opinião dos respondentes ficou dividida em relação à 

adequação dos recursos didático-pedagógicos disponíveis para o desenvolvimento das 

atividades/aulas do curso estavam adequados.  

Em relação ao espaço físico, a maioria dos respondentes concordam totalmente 

que o espaço físico disponível para o desenvolvimento das atividades/aulas do curso foi 

adequado, um pequeno grupo disse que concordam parcialmente.  

Complementando, em resposta à pergunta “Se você fosse o (a) coordenador (a) do 

curso, ou se você fosse uma dirigente da FISUL, o que você faria para aumentar o nível 

de admiração do seu curso de formação superior?” na sua maioria os participantes desta 

pesquisa, deixaram seus registros nesta questão.  

Os dados mostram que um dos respondentes disse que potencializaria os cursos 

de extensão oferecidos pela FISUL, um dos respondentes teceu críticas em seus registros, 

dois optaram pela opção “Não sei responder”, e a grande maioria dois respondentes 

deixaram sugestões de ações para aumentar o nível de admiração do seu curso de 

formação superior. 

Em síntese, a partir dos resultados apresentados, a CPA conclui que os egressos 

destacaram os cursos de extensão ofertados pela FISUL durante a sua formação superior, 

pois agregaram muito no aprendizado, esses cursos são muito interessantes pois são 

direcionados a algo específico, alinhavam muito com a prática.  É possível concluir, 

também, que na percepção dos egressos, a FISUL procura unir a teoria e a prática, isto é 
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perceptível, mas quanto mais seguirem neste caminho melhor para os alunos. As 

dinâmicas, em algumas aulas, contribuem significativamente para diversificar o 

cotidiano, que normalmente são nas empresas (industrias).  As abordagens práticas que 

facilitavam ainda mais aos profissionais que ingressam no mercado de trabalho. A 

preocupação com o dia a dia dos alunos além da instituição, faz toda a diferença na vida 

do estudante e acaba por agregar em conteúdo nas aulas. 

Contudo, em relação a matriz curricular, poucos alunos concordam totalmente que 

de forma geral, o que foi visto foi suficiente para seu desempenho profissional, boa parte 

dos respondentes disseram que concordam parcialmente, outros, na mesma proporção 

disseram que às vezes concordam e às vezes discordam que o que foi visto na matriz 

curricular foi suficiente para seu desempenho profissional. Da mesma forma, grande parte 

dos respondentes destacaram que às vezes concordam e às vezes discordam que houve 

equilíbrio na distribuição das disciplinas entre formação geral e formação específica. 

Mesmo assim, (81,3%) dos respondentes afirmaram que indicariam o seu curso 

de formação superior na FISUL por diversos motivos e (18,7%) afirmaram que 

indicariam o seu curso de formação superior na FISUL por causa dos professores. 

 

 

5.2.2 Do Clima Organizacional na percepção docente 

 

As perguntas foram classificadas em cinco categorias: condições de trabalho, 

liderança, espírito de equipe, sentimento de pertencimento e engajamento. 

 

Apresentação dos resultados 

 

Categoria I:  condições de trabalho, categoria composta pelas afirmações: eu 

recebo os equipamentos e recursos necessários para realizar meu trabalho. Este é 

um lugar fisicamente seguro para trabalhar. A FISUL me oferece treinamento ou outras 

formas de desenvolvimento para o meu crescimento profissional. 

No que diz respeito às condições de trabalho, em sua grande maioria, os 

respondentes afirmaram que recebem os equipamentos e recursos necessários para 

realizar o seu trabalho e o mesmo percentual afirmou que na FISUL é um lugar 

fisicamente seguro para trabalhar, entretanto, em relação a programas de 

desenvolvimento, somente a metade dos respondentes afirmaram que  concordam 

totalmente com a afirmação de que a FISUL oferece treinamento ou outras formas de 

desenvolvimento para o crescimento profissional do corpo docente, e uma pequeno 

percentual dos respondentes disseram que  concordam parcialmente com essa afirmação. 

Em síntese, a partir dos resultados, é possível dizer que a FISUL atende 

adequadamente as condições de trabalho do corpo docente, contudo, observa-se espaço 

significativo para ampliar as atividades de treinamento e desenvolvimento. 

 

Categoria II:   liderança, categoria composta pelas seguintes afirmações: a 

liderança deixa claras suas expectativas. Posso fazer qualquer pergunta razoável à 

liderança e obter respostas diretas. A liderança agradece o bom trabalho e o esforço 

extra.  A liderança reconhece erros não intencionais como parte do negócio. A 

liderança incentiva ideias e sugestões e as levam em consideração de forma sincera. É 

fácil se aproximar da liderança e é também fácil falar com ela. A liderança me mantém 

informado(a) sobre assuntos importantes e sobre mudanças na empresa. A liderança tem 

uma visão clara de para onde estamos indo e como fazer para chegar lá. A liderança confia 

que as pessoas fazem um bom trabalho sem precisar vigiá-las. A liderança envolve as 
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pessoas em decisões que afetam suas atividades e seu ambiente de trabalho. A liderança 

evita o favoritismo. A liderança sabe coordenar pessoas e distribuir tarefas 

adequadamente. A liderança cumpre o que promete. A liderança age de acordo com o que 

fala. A liderança é competente para tocar o negócio. A liderança é honesta e ética na 

condução dos negócios. A liderança mostra interesse sincero por mim como pessoa e não 

somente como empregado(a). A alta liderança representa plenamente os valores e 

comportamentos da nossa empresa. Acredito que a liderança só promoveria reduções de 

quadro como último recurso.  

A partir dos dados levantados, é possível dizer que nas dezenove afirmações que 

compõem a Categoria II (liderança no clima organizacional), a opção “discordo 

totalmente”, foi selecionada em apenas cinco afirmações, a opção “discordo 

parcialmente” foi selecionada em sete afirmações, a opção “às vezes concordo e às vezes 

não concordo” foi selecionada somente em duas afirmações e a opção “concordo 

parcialmente” foi selecionada em oito das dezenove afirmações. Complementando a 

análise, em quinze das dezenove afirmações que compõem a categoria II a opção 

“concordo totalmente”, foi selecionada e assim obteve percentuais de respostas superiores 

a setenta e cinco por cento (75%).  

Por fim, nas dezenove afirmações que compõem a Categoria II (liderança no clima 

organizacional), a opção “não sei responder” foi selecionada somente uma vez em seis 

afirmações, duas vezes em cinco afirmações, três vezes em duas afirmações e não foi 

selecionada em seis afirmações que compões a Categoria II - (liderança no clima 

organizacional). 

Em síntese, a partir dos resultados, é possível dizer que no que diz respeito à 

“liderança, em sua grande maioria, o corpo docente avaliou como muito bom, ou seja, 

afirmou em percentuais superiores a setenta por cento (70%) que concordam totalmente 

com o “fazer diário” da liderança, contudo, um pequeno grupo do corpo docente não tem 

a mesma percepção no que se refere a prática da liderança no envolvimento das pessoas 

em decisões que afetam suas atividades e seu ambiente de trabalho. 

 

Categoria III: espírito de equipe, composta pelas seguintes afirmações: todos aqui 

têm a oportunidade de receber um reconhecimento especial. As pessoas aqui estão 

dispostas a dar mais de si para concluir um trabalho. Pode-se contar com a colaboração 

das pessoas por aqui. As pessoas aqui são pagas adequadamente pelo serviço que fazem. 

As promoções são dadas às pessoas que realmente mais merecem. Temos benefícios 

especiais e diferenciados aqui. Posso me ausentar do trabalho quando necessário. Nós 

sempre comemoramos eventos especiais. Aqui as pessoas se importam umas com as 

outras. As pessoas aqui são bem tratadas independentemente de seu gênero, idade, etnia 

ou formação. As pessoas evitam fazer "politicagem" e intrigas como forma de obter 

resultados. As pessoas são encorajadas a equilibrar sua vida profissional e pessoal. Se eu 

for tratado (a) injustamente, acredito que serei ouvido(a) e acabarei recebendo um 

tratamento justo. 

A partir do levantamento dos dados tem-se que nas treze afirmações que compõem 

a Categoria III (Espírito de Equipe), a opção “discordo totalmente” foi selecionada em 

cinco afirmações e em oito afirmações essa opção não foi selecionada. A opção “discordo 

parcialmente” foi selecionada em uma afirmação e em doze das afirmações essa opção 

não foi selecionada. A opção “às vezes concordo e as vezes não concordo” foi selecionada 

em duas afirmações, e em onze afirmações da categoria essa opção não foi selecionada. 

A opção “concordo parcialmente” foi selecionada uma vez em uma afirmação, em seis 

afirmações essa opção foi selecionada duas vezes, em quatro afirmações a opção foi 
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selecionada três vezes, em três afirmações e em uma afirmação a opção foi selecionada 

cinco vezes e em uma afirmação a opção foi selecionada seis vezes.  

 Complementando a análise, a opção “concordo totalmente”, foi selecionada em 

nove afirmações, em duas afirmações essa opção foi selecionada cinco vezes, em uma 

afirmação a opção foi selecionada quatro vezes e em uma afirmação a opção foi 

selecionada três vezes. Por fim, nas treze afirmações que compõem a categoria “não sei 

avaliar” foi selecionada uma vez em quatro afirmações que compõem a Categoria III, em 

duas afirmações dessa categoria a opção foi selecionada duas vezes, em uma afirmação a 

opção foi selecionada duas vezes, em uma afirmação a opção foi selecionada três vezes e 

em cinco afirmações que compõem a Categoria III a opção “não sei avaliar” não foi 

selecionada. 

Em síntese, a partir das respostas é possível dizer que os docentes percebem que 

existe um espírito de equipe, visto que, em sua grande maioria, concordam totalmente 

que todos têm a oportunidade de receber um reconhecimento especial, que as pessoas 

estão dispostas a dar mais de si para concluir um trabalho, pode-se contar com a 

colaboração das pessoas, pois as pessoas se importam umas com as outras. Ainda, que as 

pessoas são bem tratadas independentemente de seu gênero, idade, etnia ou formação, 

evitam fazer "politicagem" e intrigas como forma de obter resultados e são encorajadas a 

equilibrar sua vida profissional e pessoal.  

Entretanto, a maioria dos docentes concorda parcialmente que na Instituição as 

pessoas são pagas adequadamente pelo serviço que fazem, que as promoções são dadas 

às pessoas que realmente mais merecem e discordam que existem benefícios especiais e 

diferenciados.  

 

Categoria IV: sentimento de pertencimento, composta pelas seguintes afirmações: 

meu trabalho tem um sentido especial. Para mim, não é só "mais um emprego". Quando 

vejo o que fazemos por aqui, sinto orgulho. Eu me sinto bem com a forma pela qual 

contribuímos para a comunidade. Este é um lugar psicológica e emocionalmente saudável 

para trabalhar. Posso ser eu mesmo(a) por aqui. Pretendo trabalhar aqui por muito tempo. 

Sinto que eu faço a diferença aqui.  Quando se entra nesta empresa, fazem você se sentir 

bem-vindo(a). Este é um lugar descontraído e amistoso para trabalhar.  Nós valorizamos 

pessoas que tentam fazer as coisas de formas novas e melhores, independentemente do 

resultado alcançado.  Existe um sentimento de "família" ou de "equipe" por aqui. Sinto 

que estamos todos(as) "no mesmo barco". 

A partir do levantamento dos dados, pode-se dizer que nas doze afirmações que 

compõem a Categoria IV (sentimento de pertencimento), a opção “discordo totalmente” 

foi selecionada em apenas uma afirmação e em onze das afirmações a opção não foi 

selecionada. A opção “discordo parcialmente” foi selecionada em duas afirmações e em 

dez das afirmações esta opção não foi selecionada. A opção “às vezes concordo e às vezes 

não concordo” não foi selecionada em nenhuma afirmação dessa categoria. A opção 

“concordo parcialmente” foi selecionada uma vez em seis afirmações, em três afirmações 

foi selecionada duas vezes, em uma afirmação foi selecionada três vezes e em duas 

afirmações a opção "concordo parcialmente" não foi selecionada. 

Complementando a análise, em todas as doze afirmações que compõem a 

categoria IV, a opção “concordo totalmente” obteve mais de oitenta por cento (82%) de 

respostas. Em duas afirmações foi selecionada a opção “não sei avaliar e em dez 

afirmações da categoria IV a opção “não sei avaliar” não foi selecionada. 

Em síntese, a partir dos resultados pode-se concluir que os docentes se sentem 

pertencentes na IES, pois, todos os itens que compõe essa categoria obtiveram 

concordância total em níveis superiores a 80%. Sentimento de pertencimento se refere 
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aos funcionários que encontraram propósito no que fazem, se sentem peça importante da 

empresa e estão orgulhosos por isso, com a admiração de saber que o seu trabalho somado 

ao da equipe, faz a diferença. Isso desperta o sentimento de pertencer, que ocorre quando 

o trabalhador encontra propósito no que faz e, com isso, se sente peça importante da 

instituição em que trabalha.  

 

Categoria V: engajamento, composta pelas seguintes perguntas: no último ano, 

quantas oportunidades significativas você teve para desenvolver novas e melhores formas 

de trabalhar e indique a quantidade de reuniões que você teve com seu gestor imediato, 

durante os últimos 12 meses, para discutir seu desempenho ou receber feedback.. 

A partir do levantamento dos dados, é possível dizer que nos dois itens que 

compõem a Categoria V (engajamento), a opção “nenhuma vez” foi selecionada uma e 

três vezes, respectivamente. A opção “entre uma e duas vezes” foi selecionada duas vezes 

e uma vez, respectivamente. A opção “entre duas e três vezes” foi selecionada três e 

quatro vezes respectivamente. e  a opção “entre três e quatro vezes” foi selecionada uma 

e duas vezes respectivamente. 

Nos dois itens da categoria V, a opção “mais de quatro vezes”, foi selecionada 

oito e sete vezes, respectivamente e a opção “não sei avaliar” foi selecionada em apenas 

uma das duas afirmações. 

Em síntese, as respostas mostram que na percepção dos docentes, na FISUL existe 

um bom nível engajamento. O engajamento é resultado de líderes que valorizem e 

dialoguem com seus subordinados, além de muito planejamento e estratégia, visto que 

trabalhar o engajamento dos funcionários, além do envolvimento é dar a eles autonomia 

para executar suas atividades, confiando que estão aptos a trabalhar sem supervisão em 

todas as etapas do seu fazer diário, além da confiança, demonstra a valorização das 

competências. 

No âmbito da FISUL, engajamento é a ligação afetiva dos professores com a IES 

e é resultado de suas experiências que englobam aspectos desde sua relação com os 

comitês gestor e acadêmico, com as coordenações dos cursos e com os colegas docentes. 

Complementando a avaliação, o docente atribuiu uma nota representando o quanto 

ele indicaria a FISUL aos amigos para trabalhar. 

A partir das respostas é possível dizer que quinze dos dezoito docentes 

selecionaram a opção dez(10), afirmando que indicariam a FISUL para amigos trabalhar, 

um  dos respondentes selecionou a opção nove(9) e um selecionou  a opção oito(8), 

afirmando, assim, que possivelmente indicariam a Instituição para amigos trabalhar, 

justificando, em poucas palavras o que motivou a sua nota: o bom clima organizacional 

e excelente método de ensino,  o companheirismo entre os colegas, ambiente de trabalho, 

coleguismo, acesso aos gestores, estrutura física da faculdade,  ótimo local para se 

trabalhar, cumplicidade e transparência, a qualidade de ensino, a inovação e o 

acolhimento, o ambiente, colegas e gestão estão perfeitamente alinhados, confiança e 

comprometimento. É um ambiente acolhedor, colaborativo e que incentiva os professores 

a desenvolver atividades de forma flexível. Amo fazer parte da família FISUL. 

 

5.2.3 Das disciplinas nos cursos de graduação 

 

No semestre de 2022/B, as aulas seguiram no formato totalmente presencial. Na 

busca por saber qual a percepção dos estudantes dos cursos de graduação em relação ao 

processo de ensino e aprendizagem na FISUL, foi realizada a avaliação das disciplinas, 

implementando-se assim o objetivo da instituição de se aproximar da comunidade 

acadêmica a partir de sua participação direta.  
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 De caráter quantitativo, a avaliação foi conduzida pelos representantes de turma, 

que conduziu o processo de autoavaliação junto aos estudantes de cada disciplina, 

motivando-os a responderam com máxima seriedade as questões redigidas pela CPA, 

dividias em 4 eixos, conforme segue: (1) percepção do grupo sobre o processo de ensino-

aprendizagem; (2) experiência da vida acadêmica (3) expectativa acerca da atuação 

profissional e (4) as atividades do projeto FISUL Comunidades. 

Os dados tabulados mostram que  os  respondentes afirmaram que percebem que 

estão aprendendo quando conseguem aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de 

aula e/ou fazer relação do conteúdo com o cotidiano no mundo do trabalho e sugerir ou 

aplicar ideias de melhoria, afirmaram que ao percebem que estão aprendendo quando 

conseguem interagir com professores e colegas durante as aulas,  quando conseguem 

apresentar bons resultados em provas, exercícios, e na nota, quando conseguem ensinar 

outras pessoas. Um aluno disse que não conseguem aprender em algumas disciplinas. 

No que diz respeito à reflexão crítica, as respostas estavam dividias, a maioria dos 

respondentes afirmaram que na disciplina sim, sempre é estimulada e promovida reflexão 

crítica da realidade em que os acadêmicos estão inseridos, outra parte dos respondentes 

afirmaram que sim, na maioria das aulas e outros responderam que em algumas vezes a 

reflexão crítica é estimulada na disciplina. 

Em relação a um processo contínuo de avaliação através de trabalhos realizados 

em aula e ou em cada aula em relação à apresentação do plano de ensino e aprendizagem 

e um processo contínuo no desenvolvimento da disciplina e dos conteúdos,  os resultados 

mostram que aproximadamente oitenta por cento dos respondentes afirmaram que 

concordam totalmente, e poucos responderam disseram que concordam parcialmente, que 

existe um processo contínuo de avaliação nas disciplinas e que na disciplina foi 

apresentado o plano de ensino e aprendizagem e percebem um processo contínuo no 

desenvolvimento da disciplina e dos conteúdos. 

Os dados levantados mostram que, aproximadamente noventa por cento dos 

respondentes, afirmaram que o (a) professor (a) é pontual, que o (a) professor (a) sempre 

utiliza metodologia que motiva para a aprendizagem, que o (a) professor (a) comunica-se 

de forma clara facilitando a compreensão e afirmaram que sim, o (a) professor (a) procura 

relacionar conteúdos com o campo profissional de todos os alunos. Aproximadamente 

cinquenta por cento dos respondentes afirmaram que o (a) professor (a) discute os 

critérios de avaliação e o mesmo percentual afirmaram que discute previamente os 

critérios de avaliação.  

 No espaço aberto, “minhas sugestões para melhorar o processo de ensino 

aprendizagem nesta disciplina”, um terço dos participantes da pesquisa, deixaram seus 

registros nesta questão. As considerações foram classificadas como elogios em (pontos 

fortes), como críticas e sugestões em (oportunidades de melhorias), e os dados mostram 

que aproximadamente quarenta e cincos por cento dos respondentes teceram elogios, o 

mesmo percentual de respondentes deixou sugestões para melhorar o processo de ensino 

e aprendizagem em algumas disciplinas do seu curso de formação superior e os demais 

respondentes teceram críticas em seus registros. 

Em resposta à participação dos alunos nas atividades extraclasse, Semana 

Acadêmica dos Cursos e outros eventos internos à IES, as respostas estavam divididas 

entre os respondentes que afirmaram que participam somente quando é dia de aula normal 

e os que disseram que participam dos eventos dependendo do assunto e do dia de aula e 

os que disseram que participam dependendo do assunto e independente de ser dia de aula. 

Em relação ao sentir-se acadêmico da FISUL, os respondentes afirmaram que é a 

proximidade e a liberdade para conversar com os professores e coordenadores que é a 

relação e o vínculo criado com cada professor, por ser uma faculdade pequena e assim 



53 

 

possibilitar essa relação, disseram que é a cobrança e a qualidade do ensino, a participação 

nas avaliações da CPA, é isso o que os faz sentirem-se pertencentes e ter orgulho da 

FISUL. 

No espaço aberto, “minhas sugestões para melhorar a experiência da vida 

acadêmica”, um terço dos participantes desta pesquisa, deixaram seus registros nesta 

questão. As considerações foram classificadas como elogios em (pontos fortes), como 

críticas e sugestões em (oportunidades de melhorias). Os dados mostram que (39,41%) 

dos respondentes teceram elogios, (11,77%), dos respondentes teceram críticas em seus 

registros e (58,82%) dos respondentes deixaram sugestões para melhorar a experiência 

da vida acadêmica na sua formação superior.  

Em respostas à situação formal de trabalho, um terço dos respondentes disseram 

que não estão trabalhando na sua área de formação, e estão em busca de novas 

oportunidades. Um terço dos respondentes disseram que estão trabalhando em áreas afins 

ao seu curso em formação. Um terço dos respondentes estão trabalhando na área em 

formação e um pequeno percentual dos respondentes estão trabalhando em áreas não 

relacionadas a sua formação.  

Complementando,  cinquenta por centos  dos respondentes afirmaram que a 

disciplina agrega valores e maior conhecimento e contribui no desenvolvimento das 

atividades profissionais, e os outros respondentes dividiram suas respostas, um grupo 

respondeu  que a disciplina auxilia em partes, pois a realidade é um pouco diferente da 

teoria,   outro grupo  disse que a disciplina tem auxiliado bastante para quem atua e 

ajudado quem ainda não atua na área a decidir o que realmente quer, para outro grupo dos 

respondentes a formação recebida contribuiu e auxilia a ter uma visão sistêmica, 

entretanto.  

Ainda, no contexto da disciplina, mais de sessenta por cento dos alunos 

participantes responderam que concordam totalmente que a disciplina contribuiu para 

formar um grupo de cidadãos reflexivos e protagonistas com relação ao trabalho e à 

sociedade, um terço dos respondentes disse que concordam parcialmente com essa 

confirmação. 

A partir das sugestões dos respondentes no espaço aberto, “as minhas sugestões 

para melhorar as expectativas acerca da atuação profissional”, é possível dizer que os 

alunos anseiam por relação direta com o mercado de trabalho. A vivência na prática, e no 

espaço aberto para complementar as suas respostas sobre a disciplina, (14,28%) dos 

alunos participantes desta pesquisa, deixaram seus registros nesta questão. As 

considerações foram classificadas em elogios (pontos fortes), críticas e sugestões 

(oportunidades de melhorias). Os dados mostram que (47,62%) das considerações são 

elogios, (23,80%), das considerações são críticas em seus registros e (28,57%) são 

sugestões para melhorar as práticas de ensino e aprendizagem em algumas disciplinas. 

 

5.2.4: Da Política de expansão, atualização e operacionalização da Biblioteca.  

 

O Plano de Contingência é pautado nos indicadores 3.6 e 3.7 do Instrumento de 

Avaliação de Cursos de Graduação nas Modalidades Presencial e à Distância 

disponibilizado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira), que estabelece os critérios para disponibilização de bibliografias. 

O Plano de Contingência foi revisto pela CPA com o objetivo de acompanhamento 

das performances das ferramentas utilizadas, a coleta de dados com o objetivo de 

aprimoramento, manutenção e garantia de um serviço de qualidade e acessibilidade à 

comunidade acadêmica. 
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Neste contexto, é possível dizer que o Plano de Contingência da Biblioteca da 

FISUL, tem como objetivo identificar os pontos vulneráveis e os impactos que podem 

afetar os processos de disponibilidade e acesso às ferramentas interativas de aprendizado 

no âmbito da Biblioteca “Giuseppe Garibaldi”. 

O Plano busca planejar racionalmente, estratégias que permitam o acesso continuo 

das ferramentas tecnológicas de ensino, definindo diretrizes que darão suporte e apoio à 

leitura, estudo e aprendizagem, descrevendo as medidas que são adotadas pela Biblioteca 

visando a preservação e conservação do acervo físico e digital da BDS. 

 

5.2.5 Do Plano de Acessibilidade. 

 

Plano de Acessibilidade é o atual instrumento de gestão adotado pela FISUL 

relacionado à promoção de acessibilidade às pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida. O conceito de acessibilidade pressupõe a remoção de barreiras arquitetônicas, 

comunicacionais, metodológicas, instrumentais, pragmáticas e atitudinais. Nesta visão, o 

termo “acessível” se torna um atributo essencial do ambiente que garante a melhoria de 

qualidade de vida para todas as pessoas, com ou sem deficiência. 

O objetivo do Plano de Acessibilidade é Promover a inclusão de estudantes com 

deficiência, na educação superior, garantindo condições de acessibilidade nas Instituições 

Federais de Educação Superior. 

Em 2022/B a CPA revisitou o Plano de Acessibilidade, conforme preconizado no 

PDI, Infraestrutura para o ensino presencial e a distância, no item 18.4 – Acessibilidade. 

Revisitando o Plano de Acessibilidade é possível dizer que atual projeto foi construído 

com a participação de muitos e é resultado de debate e muito estudo. Compreende-se que 

sem acessibilidade não há inclusão. Compreende-se, também, que há muito a ser feito e 

que não são apenas condições estruturais a serem modificadas.  

Para ambos os grupos (com e sem deficiências) há a necessidade de introduzir o 

discurso do direito à igualdade de condições e possibilitar a compreensão de que uma 

Instituição de Ensino Superior acessível e inclusiva se constrói na parceria, no respeito à 

diferença e na garantia do direito de participação irrestrita nos processos de ensino 

aprendizagem.  

É possível concluir, que para sua produção foram realizadas análises das 

condições atuais de acessibilidade da FISUL, fundamentadas pelo que é previsto pela 

legislação vigente e que o projeto apresenta, portanto, uma proposta de ações e 

encaminhamentos a partir da realidade e da demanda local, em consonância com a 

legislação.  

 

5.2.6 Do Plano de Cargos e Salários 

 

Para a categoria de análise políticas de pessoal, incentivos e benefícios, no 

decorrer do semestre de 2022/B, a CPA, avaliou o Plano de Cargos e Salários da IES para 

pessoal docente, técnico e administrativo, anexados ao PDI, nos quais estão as orientações 

em relação aos critérios de admissão e de progressão na carreira em ambos as categorias, 

um sistema permanente para avaliação em ambas as categorias, estímulos à produção 

científica, entre outros oferecidos pela IES. Assim, a CPA considera que a FISUL atende 

o proposto pelo Eixo 4: Políticas de Gestão, especificamente na Dimensão 5: Políticas de 

Pessoal. 
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5.2.7 Do FISUL Comunidades. 

 

No que se refere ao FISUL Comunidades (Extensão), é a comunicação que se 

estabelece entre a FISUL enquanto Faculdade e a sociedade, visando à produção de 

conhecimentos e à interlocução das atividades acadêmicas de ensino e de pesquisa, 

através de processos ativos de formação. A partir do FISUL Comunidades, a CPA avalia 

que no ano de 2022, as atividades de extensão foram realizadas de diferentes formas, 

atendendo aos quatro Núcleos Interdisciplinares de Extensão: Meio Ambiente, 

Sustentabilidade e Responsabilidade Social, Saúde e Bem-Estar, Direitos Humanos, 

Justiça, Trabalho, Empregabilidade e Desenvolvimento Regional e Educação, 

Desenvolvimento Humano e Cultura. A CPA entende que, desta forma, a extensão tratou, 

do desenvolvimento de atividades, além sala de aula, que proporcionaram oportunidades 

para o aprofundamento e/ ou complementação dos conhecimentos construídos nos demais 

componentes curriculares do curso, assim, possibilitaram o protagonismo do aluno.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2022 

A CPA, como órgão mediador das avaliações internas e externas, considera e 

assim celebra positivamente o fechamento deste relatório e seguirá atuando para, com 

suas ações avaliativas, apontar para um alinhamento efetivo entre os membros da 

comunidade interna, fortalecendo a base para construção coletiva de uma FISUL sempre 

melhor, com responsabilidade ética e social.  

A CPA, após a análise dos resultados da Autoavaliação do ano de 2022 na FISUL, 

considerou que as oportunidades de melhorias e as forças apontadas nos eixos avaliados, 

pela participação dos discentes e docentes, foi de suma importância e valor no fazer da 

FISUL enquanto Instituição de Ensino Superior, preconizados no seu PDI, em Missão e 

Visão organizacional. Notadamente, ocorreu quando a percepção e o interesse dos 

participantes no processo de autoavaliação, momento em que foram registradas suas 

contribuições, por vezes apontadas nos conceitos e outras vezes apontadas nas 

observações no instrumento avaliativo, o que evidencia o envolvimento e o interesse da 

comunidade acadêmica no processo da autoavaliação institucional, além de cultivar o 

incentivo à avaliação e da valorização e respeito das percepções individuais. 

Mantendo a cultura, a CPA, também esteve atuante e atenta em relação a 

devolutiva dos respectivos resultados, divulgando-os a todas as instâncias, trazendo para 

conhecimento da comunidade acadêmica e administrativa, os indicadores com o índice 

dos conceitos em percentuais, as oportunidades de melhorias e as forças da IES para que 

com o acesso a essas informações todos da FISUL, possam conhecer, discutir, analisar e 

propor ações para eliminar fragilidades e manter as potencialidades de forma 

regulamentada, organizada e padronizada para melhorar o desempenho acadêmico e 

administrativo em todas as esferas, cuja finalidade é a obtenção do ensino de qualidade.  

Neste contexto, a CPA reafirma o compromisso que continuará com a postura de 

incentivar sempre a participação de todas as instâncias institucionais no processo 

avaliativo. Nessa perspectiva, toda a comunidade acadêmica nela representada, em 

especial o corpo discente, têm consciência de que as autoavaliações terão sempre 

objetivos claros e públicos, propondo-se a constituir uma das bases de sustentação para a 

promoção de mudanças. 

É notório destacar que os Comitês tanto o Gestor quanto o acadêmico, em ação 

conjunta com a CPA e os NDEs, podem produzir correção de rumos e de procedimentos 

com muita rapidez, pois os resultados da autoavaliação, encaminhados imediatamente às 
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instâncias competentes, a proximidade entre os departamentos e níveis hierárquicos, 

possibilitam e tornam o processo mais ágil e legitimado pela credibilidade que desfruta a 

CPA, em todas as instâncias institucionais. 

A CPA está ciente que a continuidade dos esforços para avaliar a instituição, em 

todas as dimensões, remete a um planejamento efetivo de ações com vistas à melhoria 

contínua e constante nos processos internos, que impactam diretamente nos processos de 

ensino e aprendizagem. Isso está sendo conquistado com a integração das atividades de 

avaliação institucional e o planejamento estratégico.  

Salienta-se, ainda, que a partir da identificação oportunidades de melhorias e as 

forças em cada dimensão avaliada, a CPA encaminhará o Caderno de Avaliações às 

coordenações de curso, e redimensionará o seu plano de trabalho apresentado no projeto 

original, para que assim possa contribuir na elaboração de projetos e/ou de estratégias que 

minimizem os pontos fracos, com o intuito de qualificar o fazer institucional.  

No contexto da sua atuação, a CPA tem destacado seu papel fundamentado na 

perspectiva de que deve ter cunho avaliativo, ou seja, em qualquer instância, cada 

membro, na condição de avaliador tem a função de analisar os processos contraditórios 

que atravessam a vida acadêmica, e com isso propor reflexões sobre possibilidades de se 

adotar mudanças de conduta, posturas e atitudes nos mais diversos sentidos, no que se 

refere aos problemas na educação.  

No entender de Luckesi (1999, p.43) “para não ser autoritária e conservadora, a 

avaliação tem a tarefa de ser diagnóstica, ou seja, deverá ser o instrumento dialético do 

avanço, terá de ser o instrumento da identificação de novos rumos”. 

Por outro lado, da análise e da interpretação do conjunto de informações 

sistematizadas a CPA, num trabalho objetivo e transparente, procura contribuir para o 

aprimoramento e fomento de novas competências da equipe docente e coordenações e, 

consequentemente, a melhoria dos serviços oferecidos. Ademais, segue revendo os 

processos avaliativos, reestruturando os instrumentos utilizados nos processos de 

autoavaliação e aprimorando-os, e projeta para o próximo ano, e consequentemente o 

presente triênio (2021-2023) avaliações em meio eletrônico, promovendo maior agilidade 

na coleta de dados, sua análise e disponibilização para as devidas instâncias.   

Por fim, o presente relatório será disponibilizado para toda a comunidade 

acadêmica, que neste momento retoma as suas atividades de forma presencial por meio 

da exposição de gráficos nos quadros murais do envio de link de acesso, pelas redes 

sociais e também para a comunidade externa, no site da Faculdade FISUL: 

www.fisul.edu.br/ cpa-comissao-propria-de-avaliacao 

 

Garibaldi, RS, março de 2023. 

 

Nédio Antônio Andreolli 

Coordenador da CPA 
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