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  A Professora Esp. Fabiana Santos Andrade, Coordenadora da Comissão Própria de 

Avaliação das Faculdades Integradas de Sergipe, Tobias Barreto, SE, em nome dos demais membros 

da CPA e nos termos da Lei 10.861 de 14 de abril de 2004 (Institui o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior – SINAES), declara validado e encaminha o Relatório de Autoavaliação, ano 

base de 2013, elaborado pelo conjunto da Comunidade Acadêmica da Instituição. 

  

 

 Tobias Barreto, 13 de março de 2014. 

 

 

        Profa. Esp. Fabiana Santos Andrade 

           Coordenador da CPA - FISE 
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I - APRESENTAÇÃO 

 
 A Comissão Própria de Avaliação - CPA das Faculdades Integradas de Sergipe - FISE 

apresenta este Relatório Anual de Atividades de Auto Avaliação do ano de 2013, o qual se constitui 

como referencial, composto por um conjunto de documentos e relatórios das ações avaliativas, 

para todos os envolvidos com o Processo de Avaliação Institucional e comprometidos com a 

melhoria permanente da qualidade da Educação Superior, que compreende o semestre letivo de 

2013/1. 

 Definidos pelo Projeto de Autoavaliação Institucional das Faculdades Integradas de Sergipe, 

os objetivos, metas e ações deste período serão delineados para dar continuidade ao Processo de 

Avaliação subsequente em 2004 sob diretrizes do SINAES e apreciação da Comissão Nacional de 

Avaliação de Educação Superior - CONAES. 

 As análises, subsídios, recomendações, proposições de novos critérios a partir deste 

Relatório, serão trabalhadas e divulgadas posteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II – DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 
Mantenedora: Associação de Apoio à Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe – 
APEC/SE.  
 
CÓDIGO da I.E.S / NOME: 14622 / Faculdades Integradas de Sergipe - FISE. 
 
CARACTERIZAÇÃO: Instituição Privada, com fins lucrativos – Faculdade. 
 
Estado: Sergipe      Município: Tobias Barreto. 
 
Responsável pela Instituição: Prof. Nicodemos Correia Falcão – DIRETOR GERAL 
 
CURSOS OFERECIDOS: 
- Graduação Bacharelado: Administração e Ciências Contábeis; 
- Graduação Licenciatura: Ciências Biológicas, Letras e Pedagogia. 
 

III - FUNCIONAMENTO E DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 
AVALIAÇÃO – CPA 

 

A Resolução Nº. 01/CONSEPE/CONSAD, de 01 de julho de 2012 regulamenta o funcionamento das 
atividades da CPA Os seus componentes foram designados através de uma Portaria de Nº06, de 04 de 
Agosto de 2012.  

 
Quadro n.1 COMPOSIÇÃO DA CPA – 2013 

NOME REPRESENTAÇÃO 

Fabiana Santos Andrade Coordenadora da CPA 

Zuleida Cardoso Leite Coordenadora Acadêmica 

Silvino Mateus Santos Leite Secretaria Executiva 

Ilnara Santos Silva Representante dos funcionários técnico-administrativos 

João Eliton  Representante dos estudantes 

Elissandra Silva Santos Representante dos Docentes 

Áurea de Aragão Ferraz Representante dos coordenadores de curso 

Gilnete Alves Nascimento Representante da sociedade  civil 

 

Mandato dos componentes da CPA: 02 anos 
 

 Fizeram-se necessárias alterações na composição dos integrantes da CPA em virtude da 
saída de discente da Instituição e reorganização de professores junto à representação. Diante da 
maior necessidade de execução definiu-se a criação da secretaria executiva que desenvolverá suas 
atividades, na íntegra, a partir de 2014. 
 
 



IV - RELATÓRIO 
 

4.1. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2013 
  
Documento elaborado pela CPA da FISE, atendendo às exigências do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. O Relatório 
de 2014 irá obedecer as orientações propostas e discutidas no Seminário  realizado em Salvador 
com a inserção dos cinco eixos temáticos. 
 

4.2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Este relatório resultante das ações promovidas, internamente, pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), faz parte do conjunto de avaliações estabelecidas pelo MEC, através do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei n° 10.861, de 14 de abril 

de 2004, que define como elementos constitutivos avaliação institucional (interna e externa), 

avaliação dos cursos de graduação e avaliação do desempenho dos estudantes (Enade). Estas 

avaliações envolvem toda a comunidade acadêmica, desenvolvendo, também, a cultura de 

avaliação na IES. Em decorrência deste envolvimento da comunidade como sujeitos da avaliação, 

todos passam a ficar comprometidos com as transformações e mudanças no patamar de 

qualidade. 

O período desta avaliação foi de 06 a 09 de maio e 13 a 17 de outubro de 2013. 

Dos princípios que norteiam esta pesquisa e as dez dimensões a serem avaliadas, destacam-se: 

melhoria da qualidade da educação superior; responsabilidade social; e  orientação da expansão 

da sua oferta. Quanto às diretrizes: aumento permanente de sua eficácia institucional; efetividade 

acadêmica e social;  promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais; 

 valorização de sua missão pública;  promoção dos valores democráticos;  respeito à diferença e à 

diversidade; e  afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

 

4.2.1. AS DIMENSÕES 
 

1 - A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

2 - 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, às bolsas de 

pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

3 – 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; 

4 - A comunicação com a sociedade; 

5 - As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho; 

6 - 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; 

7 - Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recurso de 

informação e comunicação;  

8 - Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação 

institucional; 

9 - Políticas de atendimento ao estudante; e 

10 - Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior.  

Este relatório evidencia que o processo avaliativo está comprometido com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), estando 

direcionado para a melhoria da qualidade da formação acadêmica, levando em conta todas as 

variáveis relacionadas ao bom andamento desta. Outro fator positivo é tornar possível identificar a 

necessidade de inserção de outros elementos que precisam ser avaliados pela comunidade para 

tornar cada vez mais transparente, principalmente aqueles que são identificados como fragilidades 

para que possamos promover ações corretivas, como também o que pode ser identificado como 

potencial para, no mínimo, manter. 

 

4.3. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS 
 

A CPA foi instituída nesta IES com o principal objetivo de promover a melhoria do ensino e 

da aprendizagem, usando a avaliação como agente modificador, sem desconsiderar a sua missão, o 

seu propósito e suas metas, que estabelecem preocupação constante com a formação integral do 

ser humano com ênfase no exercício pleno da cidadania. 

A pesquisa aplicada foi quanti-qualitativa, exploratória e descritiva. Para o procedimento de 

coleta foi utilizada a pesquisa bibliográfica e de campo.  

O instrumento de coleta empregado foi o questionário junto à comunidade acadêmica além 

do Sistema Acadêmico Sophia, responsável pelos processos informatizados da Secretaria e 

Arquivo. 

Foram aplicados dois tipos de questionários: um tipo aplicado junto aos alunos e outro junto 

aos Professores. Os discentes fizeram dois tipos de avaliação: do corpo docente através do 

questionário “Avaliação do Docente e da Disciplina pelos Alunos” e da estrutura física. Quanto à 

avaliação do desempenho docente em sua respectiva Disciplina tivemos um total de 265 

questionários respondidos. Quanto à avaliação da estrutura física e instalações tivemos um total 

de 114 respondentes. 

Os questionários aplicados junto ao corpo docente e funcionários um total de 48 

respondentes avaliando os mesmos itens dos discentes, exceto a qualidade dos docentes que não 

é aplicada ao grupo. 

No tratamento dos dados foram utilizados o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

 software aplicativo (programa de computador) do tipo científico. Também o Excel e Word.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_aplicativo


4.3.1. No Processo para Definir os Indicadores de Desempenho e Qualidade 
 

Além dos resultados oriundos da coleta de informações através de questionários, a instituição 

fez uso de indicadores de desempenho de qualidade a exemplo de: Número de aluno/curso; Índice 

de evasão por curso; Média de alunos/disciplina por curso; Oferta de vagas por sala de aula; Oferta 

de vagas semestral por curso; Razão alunos/colaboradores; Razão alunos/docentes; Razão 

colaboradores/docente; Carga horária dos docentes; Taxa de inadimplência; Índice de qualificação 

do corpo docente. 

 

4.4. Relatório - Dimensão 1 
 

Dimensão Avaliada 
Dimensão 1 - A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 
 
Objetivo 
Verificar quais procedimentos precisam ser implementados para que a Comunidade Acadêmica 

conheça a Missão Institucional, compreenda-a e se identifique com ela, e a tome como núcleo que 

aglutina, motiva e propaga a ação cotidiana. 

Conhecer os propósitos e finalidades da elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional e, 

em especial, os itens que se referem aos objetivos e metas quinquenais.  

 
Missão Institucional 
“Satisfazer a demanda por profissionais capacitados para atenderem as necessidades e 
expectativas do mercado, através da oferta de curso de nível superior. Tais profissionais serão 
capazes de intervir e contribuir positivamente para o desenvolvimento local, regional e nacional.” 
 
Aspectos avaliados ou questões abordadas 
A Identificação do projeto e/ou missão institucional, em termos de finalidade, compromissos, 
vocação e inserção regional e/ou nacional. 
 
Resultados alcançados 
1) Existe na instituição uma missão definida, explícita e clara, divulgada através de quadros em 
todos os seus setores administrativos, além do site. 
2) Há articulação entre os projetos desenvolvidos na instituição e sua missão. 
3) A instituição dispõe de um PDI, elaborado com a participação dos seus colaboradores técnicos 
em conjunto com a comunidade acadêmica. Foram feito ajustes em função de termos iniciado 
nossas atividades em 2012 e este ter sido elaborado entre 2008/2009, dentro do processo de 
credenciamento, mas em 2015 estaremos inserindo no sistema o PDI 2015/2019. 
4) Os projetos existentes na instituição são divulgados pela Alta Administração entre os 
colaboradores iniciando um processo de conscientização da importância da participação, de 
maneira que todos somem esforços em prol da realização de tais objetivos. 
5) A administração acadêmica, através de sua coordenação, supervisionou e avaliou as atividades 
acadêmicas através de reuniões com coordenadores de curso, Secretaria Geral e este trabalho 
envolveu também os discentes. 
6) A coordenação acadêmica manteve contato direto e constante com os discentes de todos os 
cursos de graduação. Nota-se um elevado grau de satisfação dos alunos com o atendimento da 



coordenação acadêmica (Quadro n.1). 
, 
 

Quadro n.1 Discentes segundo atendimento 
Da Coordenação Acadêmica FISE 2013.1 

Grau n % % 
acumulado 

Excelente 49 43,8 43,8 
Bom 45 40,2 84,0 

Regular 07 6,3 90,1 
Fraco 09 8,0 98,3 

Insatisfatório 02 1,8 100,0 

Total 112 100,0 - 

 

7) As recomendações das comissões de avaliação no processo de autorização dos cursos e do 
credenciamento são consideradas importantes pela instituição e continuam sendo aproveitadas 
em suas ações. 
 
Ações planejadas e realizadas 
1) Disponibilização de quadros nas salas de aula contendo a descrição da missão da Instituição. 
2) Realização de reuniões com o corpo docente e coordenadores dos cursos para discussão ajustes, 
atualizações do PDI da instituição e dos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 
3) Atendimento direto e constante dos discentes pela direção e coordenação de Curso e 
Coordenação Acadêmica. 
4) Estabelecimento de um programa de acompanhamento do Plano De Desenvolvimento 
Institucional. 
 
Fragilidades 
- É sabido que há necessidade de maior divulgação entre funcionários, docentes, discentes e 

sociedade do entorno, com clareza e aprofundamento, de aspectos da missão e de sua relação 

com os documentos e ações institucionais, o que é meta permanente. 

- Pequeno número de reuniões envolvendo toda a comunidade para atualização do PDI. 

- Não institucionalizar um programa um programa efetivo de acompanhamento do PDI. 
Potencialidades 
- Receptividade dos membros da Comunidade Educativa em relação aos valores que sustentam a 
missão Institucional; 
- Postura ética dos professores, colaboradores e alunos; 
- Presença de aspectos da missão institucional na atuação de professores e colaboradores. 
- Incentivo da comunidade acadêmica a vivenciar em suas ações, as políticas institucionais 
relacionadas com a missão; 
- Envolvimento dos membros da Comunidade Educativa na Reestruturação dos documentos 
institucionais como PPC e PDI; 
 
Ações que devem ser mantidas, visando a seu aperfeiçoamento: 
1.  divulgação da Missão no “site” da FISE, no “link” CPA; 
2. reuniões de ingressantes com a Coordenação de Curso e Coordenação Pedagógica (que 
acontece desde 2012/2); 
3. reuniões dos Coordenadores de Curso com a Coordenação Pedagógica (que acontece desde 
2012/2); 



4. Articulação entre documentos oficiais: PDI, PPC e PPI; 
5. O Programa de Nivelamento, na modalidade presencial, oferecendo aos ingressantes, sem custo, 
as disciplinas de Português e Matemática; 
6. Reuniões de planejamento e reflexão, antes do início do ano letivo e julho de cada ano, com os 
professores e coordenadores; 
7. Divulgação da Missão a coordenadores e professores, em encontros pedagógicos;  divulgação da 
Missão aos alunos ingressantes. 

4.5. Relatório - Dimensão 2 
 

Dimensão Avaliada 
Dimensão 2 – Políticas para Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 
Objetivo 

Apresentar os requisitos relacionados com a política institucional voltada ao ensino, à 
pesquisa, à pós-graduação, à extensão e às respectivas normas de operacionalização, incluídas as 
políticas para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, os encontros científicos e 
tecnológicos e demais modalidades no âmbito da IES e região. 
 
Aspectos Avaliados ou Questões Abordadas 

As políticas de formação acadêmico-científica, profissional e cidadã; de construção e 
disseminação do conhecimento; de articulação interna, que favorece a iniciação científica e 
profissional de estudantes, os grupos de pesquisa e o desenvolvimento de projetos de extensão. 
 
Resultados Alcançados 
 A Dimensão II, relacionada às Políticas para Ensino, Pesquisa e Extensão verifica-se que dos 
21 docentes entrevistados 11 consideram bom ou excelente o incentivo à participação em eventos 
técnico-científico (Quadro nº7, p. 20).  
 
Ações Planejadas e Realizadas 
- A criação e execução de cursos de extensão. 

 A criação de cursos de pós-graduação Latu sensu. 

 Criação de uma política de publicações. 
 
Potencialidades 
- A FISE através da Portaria nº 14, de 05 de agosto 2012 estabelece incentivo à participação de 
docentes em congresso científico, além dos Cursos de extensão e pós-graduação. 
- A Instituição apresenta atuação na prestação de serviços afins aos cursos para a comunidade de 

entorno.  

- Conta com programas de extensão integrados aos planos pedagógicos dos cursos e às 

necessidades da comunidade, desenvolvidos pelos alunos, professores, funcionários e 

colaboradores. 

- criação da revista científica 
 
Ações que devem ser mantidas, visando a seu aperfeiçoamento: 
- Identificar projetos que atendam aos anseios da comunidade acadêmica. 
- Tornar cada vez mais conhecido o conteúdo do PDI junto à Comunidade Acadêmica.    
- Implementação da revista Científica;         
 



4.6. Relatório - Dimensão 3 
 

Dimensão Avaliada 
Dimensão 3 – Responsabilidade Social. 
 
Objetivo 
 Avaliar as atividades desenvolvidas pela instituição em prol do bem-estar da comunidade 
do entorno e para influenciar positivamente na formação de uma sociedade igualitária. 
 
Aspectos Avaliados ou Questões Abordadas 

Contempla o compromisso social da instituição na qualidade de portadora da educação 

como bem público e expressão da sociedade democrática e pluricultural, de respeito pela 

diferença e de solidariedade, independentemente da configuração jurídica da IES. 

 
Resultados Alcançados 

- A turma de Pedagogia sob a orientação da Coordenadora do Curso, Profa. M.Sc. 
Alessandra Alves no Curso de Pedagogia fabricou brinquedos educativos com material reciclável e 
após exposição nos Seminários Integrados, a Turma fez doação para uma Escola Pública; 

- Participação dos alunos e da Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas no evento 
intitulado “Dia de Promoção à Saúde”, promovido pela Secretaria Municipal do Município Tobias 
Barreto. Este evento é realizado anualmente e a FISE, vai inseri no calendário acadêmico, tão 
somente a Secretaria Municipal defina a data; 

- Lançamento de livro de autor local na área de Linguística, em auditório da Instituição com 
a presença de todos os alunos e professores. Foram vendidos 100% dos livros. 

- A instituição tem dedicado especial atenção à preservação da cultura e produções 
artísticas locais, exemplo disto é a realização do II Seminário Homenagem a Emancipação de Tobias 
Barreto e o I Seminário Memórias e Histórias da Educação em Tobias Barreto no Século XX. Tobias 
Barreto é um município reconhecido em todo o estado de Sergipe pela riqueza de sua cultura local, 
evidenciada pela realização de festivais de arte, pelo grande número de cantores e de grupos de 
teatro formados por residentes locais. Foram adquiridos diversos livros publicados por cidadãos 
tobienses e foi realizada a inclusão dos mesmos no acervo da instituição. 

- A instituição se dedica à inclusão de alunos com necessidades especiais nas turmas 
regulares de seus cursos de graduação, em especial àqueles portadores de déficit de 
aprendizagem. Estes alunos são acompanhados diretamente pelo NAPs e todos os esforços por 
parte dos professores e da direção da faculdade no sentido de auxiliá-los no aprendizado. 
 - A instituição é credenciada pelos projetos governamentais ProUni e FIES, que têm 
permitido o acesso de indivíduos com recursos indisponíveis ou escassos à educação de nível 
superior. 
  

Ações Planejadas e Realizadas 
 - Elaboração e execução de projetos de extensão que atendam às necessidades da 

comunidade local; 

 - Contato com escritores locais para aquisição das respectivas obras publicadas e inclusão 

no acervo da instituição. 

- Execução dos Seminários Integrados valorizando a cultura e a arte local; 

- Financiar, dentro das limitações financeiras, atividades de suma importância para o 

crescimento da IES. 

 



Potencialidades 
 - Preocupação com o envolvimento comunidade local; 

 - Valorização da arte e cultura local; 

 - Aceitação e receptividade da comunidade em relação aos projetos de extensão. 

 - Financiamento de 4(quatro) membros da CPA para o encontro realizado em Salvador pelo 

INEP; 

 - Incentivar atividades fora dos muros da IES, através do financiamento da visita técnica, na 
capital, Aracaju, da turma de Administração realizada pelo Prof. Silvino Mateus Santos Leite da 
Disciplina Organização, Sistemas e Métodos. 
- É disponibilizado para o aluno, sopa no valor de R$1,00, que beneficia aqueles com menor 

poder aquisitivo. 

- A inserção da FISE na Programação da Semana Municipal do Empreendedorismo de 2014, 

realizada pelo Sebrae, na Capital.  

 
Fragilidades 
 

- Dificuldade de mobilizar os órgãos competentes para implantação de ações de extensão; 

 - Baixa divulgação na comunidade acerca do papel social da Instituição; 

 - Falta de continuidade dos projetos de extensão. 

 

Observação: A instituição está ciente de que existem fragilidades relativas à coordenação, 

implementação e continuidade das atividades ligadas à responsabilidade social e está 

comprometida com a superação destas lacunas e com o total engajamento neste setor. 

 
Ações que devem ser mantidas, visando a seu aperfeiçoamento: 
 

- Buscar parcerias com órgãos educacionais e sociais visando promover projetos de 

extensão; 

 - Melhorar a divulgação na comunidade acerca do papel social da Instituição; 

  - O envolvimento dos discentes e docentes nas atividades ofertadas pelo Sebrae e outras 
Instituições que venham a envolver os alunos em atividades  que o aproxime do mundo real; 

4.7. Relatório - Dimensão 4 
 
Dimensão Avaliada 
Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade. 
 
Objetivo 

Avaliar os aspectos relacionados com a comunicação entre a instituição e a sociedade, e no 
modo como ela é vista ou praticada por seus colaboradores, docentes, alunos e pela própria 
comunidade em seu entorno. 
 
Aspectos Avaliados ou Questões Abordadas 

Foram verificadas as formas de aproximação efetiva entre IES e sociedade, de tal sorte que 
a comunidade participe ativamente da vida acadêmica, bem como a IES se comprometa 
efetivamente com a melhoria das condições de vida da comunidade, ao repartir com ela o saber 



que produz e as informações que detém. 
Adicionalmente, os instrumentos de avaliação repassados ao corpo docente e discente, 

especialmente nas questões de 15 a 23 (discentes) e de 1 a 22 (docentes), permitiram a verificação 
do olhar e do nível de satisfação destes com a instituição (Anexo F). 
 
Resultados Alcançados 

- Elaboração de documentos que permitem ao público interno e externo o acesso às 
particularidades de funcionamento da instituição, como o Regimento Geral, o Regulamento 
interno, o Guia Acadêmico, o Guia de Resoluções e Portarias, entre outros.  

- Disponibilização de murais em diversos locais da instituição (biblioteca, corredor, 
laboratórios) para acesso do público interno e externo às informações operacionais da IES. 

- Institucionalização de canais ativos para comunicação facilitada com o público interno e 
externo, como perfil em rede social (facebook), site, e-mails (fale conosco e fale com o diretor), 
entre outros. 

- Criação e manutenção do Jornal de Letras da FISE. 
- Veiculação de atividades desenvolvidas pela instituição utilizando normalmente: a mídia, a 

Imprensa escrita, o rádio, a Internet, entre outros. 
- Estabelecimento e manutenção de um serviço de Ouvidoria em separado das mídias 

eletrônicas, através de urna disposta na entrada da Instituição. 
- Divulgação da missão institucional e de seus princípios através de Portal e outros sistemas 

de comunicação visual instalados nas principais áreas da instituição.  
- Estabelecimento de acesso amplo e facilitado dos alunos aos seus coordenadores de 

curso, à Coordenação Acadêmica e ao Diretor Geral. 
 
Ações Planejadas e Realizadas 
 - Criação do maior número possível de canais para comunicação da instituição com os 

públicos interno e externo. 

 - Divulgação das decisões operacionais da instituição em diferentes murais da instituição. 

 - Comunicação ampla e facilitada entre alunos, comunidade externa e a direção. 

- Disponibilidade de horário para atendimento do NAPs através da psicóloga. 

 
Potencialidades 

- Os documentos que revelam detalhes operacionais da instituição são instrumentos 
normativos que fortalecem a funcionalidade racional e a transparência da IES para as comunidades 
interna e externa, por conseguinte, representam o ponto forte da instituição. 

- A diversidade de canais, mídia eletrônica, impressa, entre outras, através dos quais as 
comunidades interna e externa têm acesso à instituição. 

     - A influência positiva da mídia eletrônica na formação dos graduandos, especialmente os do 
curso de Letras, através do site Jornal de Letras. 

 
Fragilidades 
          
 - Percebe-se a necessidade de aumentar a carga-horária do serviço do NAPS para fornecer um 
maior suporte à comunidade acadêmica.  
- Existe uma preocupação em melhorar o nível de satisfação em virtude das placas de sinalização 
dentro da Instituição. 

- As placas de sinalização, embora tenha um ótimo design, na opinião da comunidade, em função 
do tamanho, dificulta a leitura. 



 
Ações que devem ser mantidas, visando a seu aperfeiçoamento: 
 
 - Confeccionar placas maiores para substituir as placas que já existem na Instituição, com o 

objetivo de resolver esse problema. 

 

4.8. Relatório - Dimensão 5 
 

Dimensão Avaliada 
Dimensão 5 – Políticas de Pessoal. 
 
Objetivo 

Avaliar as políticas institucionais para contratação, aperfeiçoamento e formação do corpo 
docente e do corpo técnico-administrativo. 

 
Aspectos Avaliados ou Questões Abordadas 

A explicitação das políticas e os programas de formação, aperfeiçoamento e capacitação do 
pessoal docente e técnico-administrativo, associando-os a planos de carreira condizentes com a 
magnitude das tarefas a serem desenvolvidas e a condições objetivas de trabalho. 
 
Resultados Alcançados 

- Harmonia entre o PDI e as premissas determinadas pela Direção da IES para 
enquadramento do Plano de Carreira e a avaliação de pessoal dentro de parâmetros pré-
estabelecidos. 

- O estabelecimento de normas operacionais para a contratação de docentes, a serem 
aplicadas. 

- A contratação de docentes em número suficiente para o desenvolvimento racional das 
atividades acadêmicas. A razão aluno, docente é de 6,8.  

- A definição da carga horária dos docentes de modo a permitir a seguinte distribuição: 
15(quinze) em regime horista, 10 (dez) em regime parcial e 1(um) em regime integral. O tempo 
integral é ocupado, hoje, pela Secretária Geral e Coordenação Acadêmica (Quadro n. 2). 

 
Quadro n.2 Docente Segundo Titulação por Regime de Trabalho 
 FISE 2013 

 
Titulação 

Regime 

Até 20  De 20 a 39  40 ou + 

2013/1 2013/2 2013/1 2013/2 2013/1 2013/2 

Especialista 4 10 - - - - 

Mestre 5 15 - - 1 1 

Doutor -  - - - - 

Total 9 26 - - 1 - 

Fonte: Secretaria Geral 

- A contratação de professores qualificados e comprometidos com a formação de 
profissionais capacitados para a atuação no mercado de trabalho (Quadro n.3 e 4) de distribuição 
do corpo docente em relação à titulação. 

 
 
 

 



Quadro n.3 Docente por Titulação FISE 2013/2 
 

Titulação 

Docente   

n % 

Especialista 10 38,5 

Mestre 16 61,5 

Doutor - - 

Total 26 100,0 

Fonte: Secretaria Geral 

 
 
Quadro n.4 Docentes Segundo a Titulação por Disciplina  
FISE 2013/1 e 2013/2 
Índ
ice 

Titula
ção Docente Disciplina 

1 M.Sc. Adélia dos Santos Fisiologia Vegetal; Bioquímica 

2 M.Sc.  Alessandra conceição Monteiro Alves  

3 Esp.  Alvanir Bomfim de Sousa Junior  

4 M.Sc. Ana Maria Garcia Moura  

5 M.Sc.  Áurea de Aragão Ferraz Língua Portuguesa I/ Linguística I 

6 M.Sc.  Bárbara Cabral  

7 M.Sc.  Clisiane Carla de Souza Santos  

8 M.Sc.  Daniela  Félix Cardoso  

9 Esp.  Dayane Eloá dos Anjos Maciel  

10 M.Sc. Elissandra Silva Santos  

11 Esp. Fabiana Santos Andrade Psicologia da Educação 

12 M.Sc. Franklin Lima Santos  

13 Esp. Germana Roberta Correia de Oliveira  

14 Esp. Gilvânia Andrade do Nascimento  

15 Esp. Ginaldo Santos Silva  

16 M.Sc. Ítalo Emanuel Rolemberg dos Santos Teoria Geral da Administração  

17 Esp. José Teixeira Neto  

18 M.Sc.  Josivan dos Santos Moura  

19 M.Sc. Myrian Soares Moraes  

20 Esp. Neander Correia Falcão Sociologia das Organizações 

21 M.Sc.  Patrícia Batista dos Santos  

22 M. Sc. Raquel Rosário Matos  

23 Esp. Reginado Barreto Silva Junior  

24 M.Sc. Roberto Sousa Santos  

25 Esp. Silvino Mateus Santos Leite  

26 M.Sc. Zuleida Cardoso Leite  

Fonte: Coordenações de Curso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.5. Percentual de discente e o grau de satisfação entre excelente e bom quanto ao 

Desempenho Docente FISE 2013 
 

Índice Especifi cação 

Excelente ou Bom (%) 

2031/1 2013/2 

1 Domínio demonstrado sobre o assunto 91,1 86,1 

2 Clareza na apresentação das ideias 85,3 84,1 

3 Esclarecimentos de dúvidas 84,9 81,2 

4 Relacionamento com os alunos 88 80,3 

5 Estímulo na participação dos alunos 84,2 78,4 

6 Eficiência no uso do tempo de aula disponível 86,9 82,7 

7 Eficiência no uso dos recursos didáticos pedagógicos 87,9 80,7 

8 A freqüência do docente 95,4 91,2 

9 A pontualidade (início e enceramento da aula) 94 86,1 

10 O entusiasmo do docente para com o exercício de sua função 90,1 86,1 

11 Clareza no processo de avaliação 86,5 84,0 

12 Coerência dos conteúdos apresentados com as avaliações 86,6 83,2 

13 Resolução de prova em sala de aula  88,8 82,0 

14 Pontualidade na entrega de provas cujo prazo é de 10 (dez) dias 90,2 91,3 

15 
Apresentação do plano de curso da disciplina no início do 
semestre 93 

86,0 

16 
Abordagem do conteúdo da disciplina e sua compatibilidade com 
o plano de curso apresentado 92,5 

83,3 

17 Importância para a sua formação profissional 92,6 87,3 

18 Cumprimento do programa apresentado 93,5 86,0 

19 Relação do conteúdo da disciplina com o mundo real 92,6 84,8 

20 Não repetição de assuntos de outras disciplinas 91,3 85,7 

21 Assimilação do conteúdo da disciplina 87,7 81,3 

   

 
- Desenvolvimento de política de admissão de docentes em que a experiência profissional e 

a formação mínima de mestre é prioridade, decisão que tem permitido a operacionalização regular 
de sua missão institucional, fato demonstrado pelas avaliações dos alunos. 
 - Estabelecimento de um cadastro regular de candidatos a docentes e à equipe de pessoal 
técnico-administrativo, inclusive através do site. 
 - A regulamentação de um Plano de Carreira docente e Plano de Carreira dos técnico-
administrativos. 
 - Estabelecimento de uma política de qualificação e treinamento do pessoal técnico – 
administrativo.  
 
Fragilidade 
 - Processo seletivo de professores ainda não foi realizado, na sua totalidade, como 
estabelecidas pela norma da instituição. Entretanto, para os semestres subsequentes já estão 
previstos os procedimentos necessários para o cumprimento de todas as normas. 
 
Potencialidades 
 - Corpo docente motivado, consequentemente, comprometido com o crescimento dos 
alunos e o fortalecimento da instituição (Anexo G). 

 Corpo docente com relacionamento estreito e harmonioso com a Direção. 

 A Casa de Apoio, ambiente oferecido pela FISEl com estrutura para que o Professor 



possa usufruir, caso não esteja em sala de aula. Ambiente alugado, mobiliado com 
cozinha toda equipada, quartos com arcondicionado e toda infraestrutura para o 
professor, inclusive, passar a semana, se for o caso. 

 
Ações Planejadas e Realizadas 
 

 Treinamento de pessoal: Neste semestre a Secretaria Geral e a Biblioteca passaram por 
treinamento para que os envolvidos conheçam tecnicamente o processo. 

 As coordenações de todos os cursos já começaram além da avaliação de currículo, a utilizar 
a entrevista como parte do processo de contratação dos novos professores. 

 Aquisição da VAN, transporte maior que o utilizado em 2012, oferecendo aos docentes 
maior conforto no translado diário para a FISE. 

 Aquisição da Casa de Apoio  

 É oferecido para docentes e funcionários, sem custo, o jantar. 

  
 

4.9. Relatório - Dimensão 6 
 
Dimensão Avaliada 
Dimensão 6 – Organização e Gestão da Instituição. 
 
Objetivo 

Avaliar a estrutura organizacional vigente, as normas que regem o funcionamento da 
organização, as relações de poder entre as estruturas acadêmicas, bem como o estabelecimento a 
qualidade da gestão democrática estabelecida. 
 
Aspectos Avaliados ou Questões Abordadas 

Os meios de gestão para cumprir os objetivos e projetos institucionais, a qualidade da 
gestão democrática, em especial nos órgãos colegiados, as relações de poder entre estruturas 
acadêmicas e administrativas e a participação nas políticas de desenvolvimento e expansão 
institucional. 
 
Resultados Alcançados 

- A participação de alunos, docentes e colaboradores nos órgão colegiados da instituição, 
conforme determina o Regimento Geral da instituição. 

- A formulação e a execução dos processos de desenvolvimento das atividades da 
instituição são efetuadas através de portarias e resoluções;  

- Utilização de Software Sophia para gerenciamento da Secretaria Geral e da Biblioteca. 
 
Ações Planejadas e Realizadas 
Aumentar o trabalho de conscientização da importância da participação dos discentes em reuniões 
que seja importante o envolvimento dos discentes e aumentar às reuniões envolvendo alunos em 
trabalhos que seja essencial a representatividade dos discentes 
 
Fragilidade 
Maior participação dos discentes nas reuniões decisórias incluindo os colegiados de curso.  
 



4.10. Relatório - Dimensão 7 
 
Dimensão Avaliada 
Dimensão 7 – Infraestrutura Física. 
 
Objetivo 

O processo avaliativo verificou a infraestrutura com enfoque em servir adequadamente à 
missão institucional no que tange ao ensino e pesquisa prioritariamente. 

 

Aspectos Avaliados ou Questões Abordadas 
Analisa a infraestrutura da instituição, relacionando-a às atividades acadêmicas de 

formação, de produção e disseminação de conhecimentos e às finalidades próprias da IES. 
Estes aspectos foram amplamente avaliados em diversas questões dos instrumentos 

aplicados tanto para docentes quanto para discentes. 
 
Resultados Alcançados 

- Disponibilização de infraestrutura funcional suficiente para a realização das atividades 
acadêmicas e complementares. As instalações são compostas de 12 salas de aula com capacidade 
média de cinquenta alunos, laboratório de informática, Biblioteca, a parte do acervo, uma sala com 
seis cabines individuais e um anexo da biblioteca com 8(oito) mesas para estudos em grupo, 
estacionamento, cantina, uma sala ampla para reuniões, as salas de Coordenações de cursos, Sala 
para reunião do NDE, videoteca e demais instalações complementares ao desenvolvimento das 
ações na unidade. Todas as instalações são adequadas para portadores de deficiência. 

- Designação de um Profissional responsável pela manutenção das máquinas, 
computadores e impressoras e gerenciamento da parte de informática;  

- Terceirização de sistema para reprografia, que funciona na própria sede da instituição. 
- A Biblioteca dispõe, em conjunto, de um acervo de qualidade que atendem perfeitamente 

a demanda dos seus cursos de graduação. A Biblioteca é gerenciada através do Software Sophia; 
- Disponibilização de aproximadamente 28 microcomputadores ligados, através de rede, à 

internet para o apoio ao desenvolvimento das ações da instituição. Estes equipamentos estão 
assim distribuídos: 

 20 equipamentos instalados em laboratórios e 

 8 com uso nas demais atividades administrativas. 

 Instalação do Laboratório de Biologia que entre outros equipamentos fo iadquirido 

um esqueleto anatômico e 20(vinte) microscópio. 

- Disponibilização mais 2(dois) datashow totalizando 5(cinco), além de 3 aparelhos de data-
show, 2 retro -projetores e outros equipamentos para uso em sala de aula.  
Avaliação do grau de satisfação entre bom e excelente dos discentes em relação as salas de aula, 
demais estruturas (Quadro nº 6 e Anexo C) e Biblioteca e (Quadro nº7 e Anexo D) 
 
Potencialidades 
- Disponibilidade para o Corpo Docente e funcionários a Casa de Apoio, mobiliada, com 
arcondicionado nos quartos masculino e feminino, cozinha completa. O docente pode, inclusive 
dormir, passar a semana. 
 
 
 

 



 
 
 
Quadro n.6 Percentual de discente e o grau de satisfação entre Bom e 
Excelente Sobre Sala de Aula e Demais Instalações FISE 2013.1 

Especificação Excelente ou bom (%) 

Espaço físico 57,9 

Limpeza 97,4 

Iluminação 81,6 

Ruído 48,2 

Ventilação 50,0 

Demais instalações 72,8 

Fonte: dados da pesquisa   

 
 
 
 

Quadro n.7 Percentual de discente e o grau de satisfação entre 
excelente e bom quanto a Biblioteca FISE 2013.1 

 

Especificação Excelente ou bom (%) 

Iluminação 88,0 

Ruído, espaço, mesas, cadeiras...) 66,3 

Espaço Físico 71,5 

Conservação dos livros 100,0 

Ventilação 79,0 

Atendimento 80,7 

Horário 89,4 

Serviços oferecidos (internet, 
buscar artigos etc) 76,3 

Fonte: dados da pesquisa   

 

 
Avaliação do grau de satisfação entre bom e excelente dos docentes em relação as salas de aula, 
demais estruturas e Biblioteca(Quadro nº7), 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Quadro n.7 Estrutura Física Segundo o Docente FISE 2013/1 

Índice Especificação Excelente 
ou Bom  Total 

1 
Qualidade das salas de aula (Espaço, Limpeza, 
iluminação, ruído, refrigeração...) 13 21 

2 
Qualidade da sala de professores (Espaço, Limpeza, 
iluminação, refrigeração...) 15 21 

3 
Qualidade das demais instalações físicas (Espaço, 
Limpeza, iluminação, refrigeração...) 19 21 

4 Estacionamento (disponibilidade e segurança). 19 21 

5 Sinalização no interior das instalações. 15 21 

6 Disponibilidade e adequação dos recursos audiovisuais. 15 21 

7 
Adequação entre equipamentos de informática e 
práticas pedagógicas (número, recursos,etc). 15 21 

8 Adequação entre laboratórios e as práticas pedagógicas. 15 21 

9 Manutenção dos equipamentos. 19 21 

10 
Espaço físico e disponibilidade de laboratórios para o 
exercício da docência. 13 21 

11 Serviços de Reprografia. 17 21 

12 Espaço para o docente atender alunos. 13 21 

13 
Sistemas de comunicação interna (quadro de avisos, 
boletins, intranet  etc). 13 21 

14 
Qualidade das instalações da biblioteca (iluminação, 
ruído, espaço, mesa, cadeiras etc). 19 21 

15 Qualidade do atendimento. 19 21 

16 Horário de funcionamento. 19 21 

17 
Serviços oferecidos pela biblioteca (internet, busca de 
artigos, intercambio, etc). 15 21 

18 
Adequação do acervo da biblioteca à bibliografia 
sugerida pelo docente. 17 21 

19 Disponibilidade de livros periódicos especializados 19 21 

20 Facilidade de comunicação com os dirigentes 19 21 

21 Atendimento do Coordenador Acadêmico 19 21 

22 Atendimento do Coordenador do curso 19 21 

23 Atendimento da Secretaria Geral 19 21 

24 
Possibilidade de crescimento e atualização profissional 
do docente 17 21 

25 Incentivo à participação em eventos técnico-científicos 11 21 

26 Qualidade dos serviços administrativos 11 21 

27 Qualidade do sistema Acadêmico on-line. 9 21 

28 Apoio às visitas técnicas. 12 21 
Fonte: dados da pesquisa 

 



 
 
Fragilidades 

-Não obstante seus aspectos positivos, a Biblioteca ainda é carente de: 
- Mais salas para estudo em grupo e; 

- Intercâmbio com outras bibliotecas. 

- Um aspecto que precisa ser melhorado refere-se à presença de ruídos em algumas 

salas de aula. 

- Faz-se necessário haver uma melhoria na estrutura física do auditório. 

Ações Planejadas e Realizadas 

- A Instalação de 17 novos ventiladores nas salas de aula; 
- Aquisição de 100 novas carteiras para o auditório 
- Contratação de um profissional para realizar a manutenção dos ventiladores que estão em 
funcionamento. 
 

4.11. Relatório - Dimensão 8 
 
Dimensão Avaliada 
Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação. 
 
Objetivo 

Analisar o planejamento e a avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da 
autoavaliação institucional. 

 
Aspectos Avaliados ou Questões Abordadas 

O processo de planejamento e avaliação como instrumentos integrados, essenciais e 
inseparáveis do processo de gestão da educação superior. 
 
Resultados Alcançados 

O relatório final de avaliação, que é do conhecimento das partes envolvidas na sua 
concepção é apresentado através de reuniões à comunidade acadêmica, funcionando como 
instrumento de ação do planejamento para a correção das distorções encontradas.  

Apesar do esforço de divulgação, a instituição está consciente de que o relatório precisa ser 
mais divulgado junto à comunidade acadêmica em geral, no entanto, reconhece que este é um 
processo de maturidade e que à medida que aconteça as partes irão percebendo o valor que tem 
estas estatísticas com a identificação de aspectos que devem ser potencializados, outros ajustados, 
além daqueles que precisam ser inseridos e permita que a IES alcance o estágio de excelência com 
a participação de todos. 

A instituição dispõe de um plano formal de avaliação, que é executado semestral e 
anualmente. Os aspectos positivos encontrados nesta primeira pesquisa constituem matérias 
primas importantes utilizadas nas constantes correções que a instituição desenvolve ao longo do 
seu processo gerencial. 

Com o advento do processo de Autoavaliação, a instituição passou a conhecer melhor a sua 
realidade gerencial através da identificação de suas virtudes e defeitos que, paulatinamente, estão 



sendo alvo de correções com o uso dos seus instrumentos já conhecidos de planejamento e de 
qualidade, dando subsídio para a melhoria contínua almejada e constantemente alcançada pela 
IES. 
 
Fragilidade 
Antes de sua versão final, os relatórios parciais devem ser mais discutidos, com um número maior 
de encontros ao longo do semestre ou do ano com todas as partes envolvidas para as devidas 
apreciações e tomadas de decisões. 
 
Potencialidades 
Por se tratar do segundo processo de avaliação feito por esta comissão, percebeu-se um maior 
empenho dos colaboradores, docentes e discentes devido a sensibilização feita durante o primeiro 
processo de avaliação e do reconhecimento da importância deste trabalho para a Instituição como 
um todo. 

 
Ações Planejadas e Realizadas 
 
- Estabeleceu-se uma semana no mês de novembro para compartilhar os resultados obtidos pelos 
dados estatísticos apresentados no relatório final com todo o público acadêmico. 
- Melhorar o questionário de avaliação, principalmente o desmembramento dos questionamentos 
em relação as salas de aula. 
 
4.12. Relatório - Dimensão 9 
 
Dimensão Avaliada 
Dimensão 9 – Políticas de Atendimento aos Estudantes. 
 
Objetivo 

Analisar todas as políticas de atendimento aos estudantes disponíveis na instituição, da 
mesma forma que a satisfação dos mesmos em relação aos resultados desta política. 
 
Aspectos Avaliados ou Questões Abordadas 

As formas com que os estudantes estão sendo integrados à vida acadêmica e os programas 
por meio dos quais a IES busca atender aos princípios inerentes à qualidade de vida estudantil. 
 A satisfação dos alunos em relação ao atendimento recebido na instituição foi amplamente 
avaliada através de questionário específico para este tema. 
 
Resultados Alcançados 

- A Faculdade tem como ferramenta usada para atendimento ao aluno, o Núcleo de Apoio 
Psicossocial (NAPS), regimentado pela Portaria nº07, de 04 de agosto de 2012, sob a Coordenação 
da Psicóloga Fabiana Santos Andrade. Dispõe ainda da ouvidoria, além da disponibilidade para este 
exercício a Coordenação Acadêmica e as Coordenações de Curso. Também prestam os serviços de 
atendimento aos docentes o site www.fise-se.com.br, rede social Facebook  e o telefone. 

 
- Percebe-se um alto grau de satisfação dos alunos com o atendimento das coordenações 

de curso (Quadro n.9). 
 
 

 

http://www.fise-se.com.br/


 
 

Quadro n.8 Discente segundo ao atendimento 
das coordenações de cursos FISE 2013 

Grau N % % 
acumulado 

Excelente 
15 13,4 13,4 

Bom 
64 57,1 70,5 

Regular 
28 25,0 95,5 

Fraco 
4 3,6 99,1 

Insatisfatório 
1 0,9 100,0 

Total 112 100,0 - 

 

 

               
Quadro n.9 Discente segundo Atendimento da  
Coordenação Acadêmica 
FISE 2013 

Grau n % % 
acumulado 

Excelente 49 43,8 43,8 
Bom 45 40,2 84,0 

Regular 7 6,3 90,3 
Fraco 9 8,0 98,3 

Insatisfatório 2 1,7 100,0 

Total 112 100,0 - 

 

 
- Apoio a realização de eventos culturais e técnicos relacionados a cada curso e seminário 

integrado semestral, buscando estimular a interdisciplinaridade; 
 
Fragilidade 
Realização de um trabalho mais intenso de conscientização e importância do Núcleo de Apoio 
Psicossocial e ouvidoria. Nestes canais é possível depositar elogios, críticas e sugestões. 
 
Potencialidades 
Orientação dada a todos os colaboradores em priorizar atendimento a toda comunidade 
independente de setor. Nossos alunos e a comunidade em geral não podem deixar de ser ouvidos, 
orientados ou encaminhados para o setor competente. 
 
Resultados Alcançados 
A instalação da uma urna na secretaria aumentou a visibilidade da clientela acadêmica 
contribuindo para um maior acolhimento das solicitações necessárias. 
 
Além da realização dos Seminários Integrados, definiu-se a data de realização de cursos de 
extensão para os dias 11, 12, 13 e 14 de novembro. Além destes cursos, a oferta dos cursos de pós-
graduação também está programada para o mês de novembro.  
 



4.13. Relatório - Dimensão 10 

 
Dimensão Avaliada 
Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira. 
 
Objetivo 
Avalia a capacidade de gestão e administração do orçamento e as políticas e estratégias de gestão 
acadêmica com vistas à eficácia na utilização e na obtenção dos recursos financeiros necessários ao 
cumprimento das metas e das prioridades estabelecidas. 

 
Aspectos Avaliados ou Questões Abordadas 
A sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior. 

 
Resultados Alcançados 
 
A empresa está em fase de encerramento do balanço financeiro, de modo que os resultados da avaliação 
desta dimensão estarão disponíveis para a comissão no momento da visita in loco. 



ANEXO A - À ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES DA INSTITUIÇÃO: DISCENTES – 

SALA DE AULA 

 
Quadro n.1 Discente Segundo Espaço 
Físico  

       das Salas de Aula FISE 
2013 

  

 

      

Grau 

Docentes 
       

n % 
Acumulado 

(%) 

  

 

 
 

    
Excelente 

17 14,9 14,9 

       Bom 
49 43,0 57,9 

       Regular 
38 33,3 91,2 

       Fraco 
8 7,0 98,2 

       Insatisfatório 
2 1,8 100,0 

       Total 114 100,0 - 

       Fonte: dados da pesquisa 

           
            

 
Quadro n.2 Discente Segundo Limpeza 

      

 
das Salas de Aula FISE 2013 

       

 Grau 

Docentes 
      

 
n % 

Acumulado 
(%) 

      

 
Excelente 

60 52,6% 52,6%  

 
 

     

 
Bom 

51 44,7% 97,4% 
      

 
Regular 

2 1,8% 99,1% 
      

 
Fraco 

1 ,9% 100,0% 
      

 
Fonte dados da pesquisa 

      

           Quadro n.3 Discente Segundo a Iluminação 

       das Salas de Aula FISE 2013 

 

 

      
Grau 

Docentes 
       

n % 
Acumulado 

(%) 

       Excelente 
36 31,6% 31,6% 

       Bom 
57 50,0% 81,6% 

       Regular 
14 12,3% 93,9% 

       Fraco 
5 4,4% 98,2% 

       Insatisfatório 
2 1,8% 100,0% 

       Fonte: dados da pesquisa 

       
           
           

14,9 

43,0 

33,3 

7,0 

1,8 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 

52,6% 
44,7% 

1,8% 

,9% 

Excelente Bom Regular Fraco 

31,6% 

50,0% 

12,3% 

4,4% 1,8% 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 



Quadro n.4 Discente Segundo Ruído em Salas de Aula 2013 

Grau 
Docente

s 
    

 

       n % Acumulado 
(%)         

Excelente 
11 9,6% 9,6% 

        
Bom 

44 38,6% 
48,2% 

        
Regular 

47 41,2% 
89,5% 

        
Fraco 

10 8,8% 
98,2% 

        
Insatisfatório 

2 1,8% 
100,0% 

        

            
 
 
Quadro n.5 Discente Segundo a Ventilação 
das Salas de Aula FISE 2013 

 

 
 

    

     

Grau 
Discentes 

 

    
n % 

Acumulado 
(%) 

      
Excelente 

10            
9,43  

                  
9,4  

     
Bom 

43         
40,57  

               
50,0  

     
Regular 

25         
23,58  

               
73,6  

     
Fraco 

28         
26,42  

             
100,0  

     
Total 106 

      
100,00  

 -  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – Serviços 

Quadro n.6 Discente Segundo a 
Qualidade dos Alimentos na Cantina 
FISE 2013 

 

 
 

     
      

Grau 
Docentes 

      

n % 
Acumulado 

(%) 

      Excelente 
5 4,5 4,5 

      Bom 
33 29,5 34,0 

      

0 
9,6% 

38,6% 41,2% 

8,8% 

Excelente Bom Regular Fraco 

 9,43  

 40,57  
 23,58  

 26,42  

Excelente Bom Regular Fraco 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

Excelente Bom Regular Fraco 

29,5 
26,8 

21,4 
17,9 



Regular 
30 26,8 60,8 

      Fraco 
24 21,4 82,2 

      Insatisfatório 
20 17,9 100,0 

      Total 112 100,0 - 
      Fonte: dados da pesquisa 

 

ANEXO C – Outras Instalações 

Quadro n.7 Discente Segundo o Espaço Físico,  
Iluminação, Limpeza Demais  Instalações   
FISE 2013/1 

    

    
    

Grau 
Discentes 

     
n % 

Acumulad
o (%) 

     Excelente 
16 14,0 14,0 

     Bom 
67 58,8 72,8 

     Regular 25 21,9 94,7 

     Fraco 
6 5,3 100,0 

     Total 114 100,0 - 

     

      
 

 

     Quadro n.8 Discente Segundo o Acesso a FISE 2013 

Grau 
Docentes 

 n % Acumulado 
(%) 

 Excelente 
33 28,9 28,9 

 Bom 
65 57,0 85,9 

 Regular 
14 12,3 98,2 

 Fraco 
2 1,8 100,0 

 Total 114 100,0 - 

 Fonte: dados da pesquisa 

 Quadro n.9 Discente Segundo 
Segurança do  

 

 
 

     Estacionamento FISE 
2013/1 

        

Grau 
Docentes 

      
n % 

Acumulado 
(%) 

      Excelente 
21 18,4 18,4 

      
Bom 

48 42,1 60,5 

      Regular 
23 20,2 80,7 

      Fraco 
11 9,6 90,3 

      Insatisfatório 
11 9,6 100,0 

      

Total 
11

4 

100,0 - 

      Fonte: dados da pesquisa 

      
          Quadro n.10 Discente segundo a Sinalização  

      

14% 

59% 

21,9;  

5% 

Excelente Bom Regular Fraco 

0 

28,9 

57,0 

12,3 

1,8 

Excelente Bom Regular Fraco 

18,4 

42,1 

20,2 

9,6 
9,6 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 



Interna por Curso FISE 2013/1  
 

 

        

Grau 
Docentes 

       
n % 

Acumulado 
(%) 

       Excelente 
12 10,5 10,5 

       Bom 
63 55,3 65,8 

       Regular 
19 16,7 82,4 

       Fraco 17 14,9 97,3 

       Insatisfatório 
3 2,6 100,0 

       Total 114 100,0 - 
       Fonte: dados da pesquisa 

       
           
Quadro n.11 Discente Segundo Adequação o e  

 

 
 

      Suficiência dos Recursos Áudio Visual e Multimídia  
      FISE 2013/1 

          
Grau 

Docentes 
       

n % 
Acumulado 

(%) 

       Excelente 
35 30,7 30,7 

       
Bom 

49 43,0 73,7 

       Regular 
20 17,5 91,2 

       Fraco 
8 7,0 98,2 

       Insatisfatório 
2 1,8 100,0  

      Total 114 100,0 _  

      Fonte: dados da pesquisa 

       

           Gráfico n.12 Discente segundo o Espaço 
Físico do Laboratório FISE 2013 

 
 

 

     
         

Grau 
Docentes 

      
n % 

Acumulado 
(%) 

      Excelente 17 15,0 15,0 

      Bom 
48 42,5 57,5 

      Regular 
27 23,9 81,4 

      Fraco 
13 11,5 92,9 

      Insatisfatório 8 7,1 100,0 

      Total 113 100,0 - 
      

          
           

 

 

 

 

30,7 

43,0 

17,5 

7,0 

1,8 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 

15,0 

42,5 
23,9 

11,5 
7,1 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 

10,5 

55,3 

16,7 

14,9 

2,6 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 



  

 

 
 

     Quadro n.13 Discente Segundo a xerografia FISE 
2012 

 

     
Grau 

Discentes 
      

n % 
Acumulado 

(%) 

      Excelente 
23 20,2 20,2 

      Bom 
53 46,5 66,7 

      Regular 25 21,9 88,6 

      Fraco 
8 7,0 95,6 

      
Insatisfatório 

5 4,4 100,0 

      Total 114 100,0 - 
       

 

  

20,2 

46,5 

21,9 

7,0 4,4 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 



 

 

 

Quadro n.15  Espaço para Atendimento ao 
aluno FISE 2013 

 
 

 

     
Grau 

Docentes 
      

n % 
Acumulado 

(%) 

      Excelente 26 22,8 22,8 

      Bom 
64 56,1 78,9 

      Regular 
18 15,8 94,7 

      Fraco 
4 3,5 98,2 

      Insatisfatório 2 1,8 100,0 

        114 100,0 - 

      

          
          Quadro n.17 Sistema de Comunicação Interna 

     FISE 2013 
   

 

     
Grau 

Discentes 
      

n % 
Acumulado 

(%) 

      Excelente 
13 11,4 11,4 

      Bom 
47 41,2 52,6 

      Regular 29 25,4 78,1 

      Fraco 
11 9,6 87,7 

      Insatisfatório 
14 12,3 100,0 

        114 100,0 -  

       

  

Quadro n. 14 Manutenção dos Equipamentos 
FISE 2013 

          
 

     
Grau 

Discentes  

     
n % 

Acumulado 
(%) 

      Excelente 20 17,5 17,5 

      Bom 
60 52,6 70,1 

      Regular 
26 22,8 92,9 

      Fraco 
3 2,6 95,6 

      Insatisfatór
io 

5 4,4 100,0 

        114 100,0 - 

      

17,5 

52,6 

22,8 

2,6 4,4 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 

22,8% 

56,1% 

15,8% 

3,5% 1,8% 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 

11,4 

41,2 25,4 

9,6 

12,3 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 



ANEXO D - À ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES DA INSTITUIÇÃO PELOS 

DISCENTES - BIBLIOTECA 

Quadro n.18 Iluminação da Biblioteca FISE 
2013 

 

 
 

     
Grau 

Discentes 
      

n % 
Acumulado 

(%) 

      Excelente 
38 33,3 33 

      Bom 
62 54,4 88 

      Regular 11 9,6 97 

      Fraco 
2 1,8 99 

      
Insatisfatório 

1 0,9 100 

      Total 114   - 

      
Fonte: dados da pesquisa 

      
           

Quadro n. 19 Discente Segundo Ruído, Mesas,  

Cadeiras, Espaço da Biblioteca FISE 2013 

Grau 
Discentes 

 

 
 

     
n % 

Acumulado 
(%) 

      Excelente 
25 22,1 22,1 

      Bom 
50 44,2 66,3 

      Regular 25 22,1 88,5 

      Fraco 
9 8,0 96,4 

      
Insatisfatório 

4 3,5 100,0 

      Total 113   - 

      
          
          
Quadro n.20  Espaço Físico da Biblioteca 
FISE 2013 

 

 
 

     
Grau 

Discentes 
      

n % 
Acumulado 

(%) 

      Excelente 
22 19,5 19,5 

      Bom 
59 52,2 71,7 

      Regular 26 23,0 94,7 

      Fraco 
5 4,4 99,1 

      
Insatisfatório 

1 0,9 100,0 

        113 100,0   

      
          
          
           

Quadro n.22 Conservação dos 
 

 

 
 

       

33,3 

54,4 

9,6 

1,8 
0,9 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 

22,1 

44,2 

22,1 

8,0 

3,5 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 

19,5 

52,2 

23,0 

4,4 0,9 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 

45,6 

43,9 

8,8 

1,8 

AExcelente Bom CRegular Fraco 



Livors FISE 2013 

         
Grau 

Discentes 
        

n % 
Acumulado 

(%) 

        
Axcelente 

52 45,6 45,6 

        Bom 
50 43,9 89,5 

        CRegular 
10 8,8 98,2 

        Fraco 2 1,8 100,0 

          114 100,0   

        

            
            
            Quadro n.23 Qualidade do Atendimento da  

Biblioteca FISE 2013 

Grau 
Discentes     

 

 
 

     
  n % 

Acumulado 
(%) 

      Excelente 
26 22,8 22,8 

      Bom 
66 57,9 80,7 

      Regular 
17 14,9 95,6 

      Fraco 
3 2,6 98,2 

      Insatisfatório 2 1,8 100,0 

        114     
 

9 
    

           

Quadro n. 24 Horário de Funcionamento da 
Biblioteca FISE 2013 

 
 

 

      
Grau 

Discentes 
       

n % 
Acumulado 

(%) 

       Excelente 
54 47,8 47,8 

       Bom 
47 41,6 89,4 

       Regular 8 7,1 96,5 

       Fraco 
2 1,8 98,2 

       Insatisfatório 
2 1,8 100,0 

         113 100,0   

       
             

22,8 

57,9 

14,9 

2,6 1,8 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 

47,8 

41,6 

7,1 1,8 1,8 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 



 
Quadro n.25 Discente Segundo Seriços Oferecidos 
pela Biblioteca (Internet, Busca de Artigos...) FISE 
201 

       

Grau 
Discentes 

 

 
 

     
n % 

Acumulado 
(%) 

      Excelente 
35 30,7 30,7 

      Bom 
52 45,6 76,3 

      Regular 14 12,3 88,6 

      Fraco 
5 4,4 93,0 

      Insatisfatório 8 7,0 100,0 

      Total 114 100,0 - 

      

          
 Gráfico n.26 Discente Segundo a Bibliografia 
Disponível Indicada pelo Docente FISE 2013 

rau 
Discentes 

 

 
 

     
n % Acumulado (%) 

      Axcelente 
23 20,2% 20,2% 

      Bom 
46 40,4% 60,5% 

      Cregular 
23 20,2% 80,7% 

      Fraco 
14 12,3% 93,0% 

      Insatisfatório 
8 7,0% 100,0% 

      Total 114 100,0% - 
      

          
           
 
Quadro n.27 Discente Segundo Disponibilidade 
 de Periódicos Especializados na Biblioteca  
FISE 2013 

Grau 
Docentes 

 

      
n % 

Acumulado 
(%) 

 

Excelente 
27 23,7 23,7 

Bom 
62 54,4 78,1 

Regular 
19 16,7 94,8 

Fraco 
5 4,4 99,1 

Insatisfatório 
1 0,9 100,0 

Total 114 100,0 - 

    

30,7 

45,6 

12,3 

4,4 
7,0 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 

20,2% 

40,4% 

20,2% 

12,3% 

7,0% 

Axcelente Bom Cregular Fraco Insatisfatório 

23,7 

54,4 

16,7 

4,4 0,9 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 



 
Quadro n.28 Discente Segundo Atendimento do 
 Coordenador do Curso FISE 2013 

 

Grau 
Discentes  

 
       

n % 
Acumulado 

(%) 

       Excelente 
15 13,4 13,4 

       Bom 
64 57,1 70,5 

       Regular 
28 25,0 95,5 

       Fraco 
4 3,6 99,1 

       Insatisfatório 
1 0,9 100,0 

       Total 112 100,0 - 

       
           
           Quadro n.29 Discente Segundo Atendimento do 
 Coordenador Acadêmico FISE 2013 

     

Grau 
Discentes 

 

 
 

     
n % 

Acumulado 
(%) 

      Excelente 
49 43,8 43,8 

      Bom 
45 40,2 84,0 

      Regular 7 6,3 90,2 

      Fraco 
9 8,0 98,3 

      Insatisfatório 2 1,8 100,1 

      Total 112 100,0 - 

      
          
           

  

13,4 

57,1 

25,0 

3,6 0,9 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 

43,8 

40,2 

6,3 8,0 

1,8 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 



    

 

 
 

      

           

Grau 

Discentes 
 

      

n % Acumulado 
(%) 

       Excelente 
27 23,9 23,9 

       Bom 
60 53,1 77,0 

       Regular 
20 17,7 94,7 

       Fraco 
4 3,5 98,2 

       Insatisfatório 
2 1,8 100,0 

         113 100,0   

       

           
           Quadro n.33 Discente Segundo Conhecimento do 

 Projeto Pedagógico do seu Curso FISE 2013 

 

Grau 
Discentes 

 

 
 

     
n % Acumulado (%) 

      Excelente 
25 21,9 21,9 

      Bom 
68 59,6 81,5 

      Regular 
12 10,5 92,1 

      Fraco 
8 7,0 99,1 

      Insatisfatório 1 0,9 100,0 

        114 100,0   

      

          
           

 

 

ANEXO E - À ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES DA INSTITUIÇÃO PELOS 

    

 

     
Grau 

Discentes 

 

n % 
Acumulado 

(%) 

Excelente 
33 29,5 29,5 

Bom 
52 46,4 75,9 

Regular 
21 18,8 94,7 

Fraco 5 4,5 99,1 

Insatisfatório 
1 0,9 100,0 

Total 112 100,0 - 

    Quadro n.31 Discente Segundo 
Informações Específicas Sobre o Seu 
Curso FISE 2013 

    

 
 
 
 

         

29,5 

46,4 

18,8 

4,5 0,9 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 

23,9 

53,1 

17,7 

3,5 1,8 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 

21,9 

59,6 

10,5 
7,0 

0,9 

Excelente Bom Regular Fraco Insatisfatório 



DOCENTES - BIBLIOTECA 

Quadro n.35  Estrutura Física Segundo o Docente FISE 2013 

               (Continua) 

Índice Especificação Excelente 
ou Bom  Total 

1 
Qualidade das salas de aula (Espaço, Limpeza, 
iluminação, ruído, refrigeração...) 13 21 

2 
Qualidade da sala de professores (Espaço, Limpeza, 
iluminação, refrigeração...) 15 21 

3 
Qualidade das demais instalações físicas (Espaço, 
Limpeza, iluminação, refrigeração...) 19 21 

4 Estacionamento (disponibilidade e segurança). 19 21 

5 Sinalização no interior das instalações. 15 21 

6 
Disponibilidade e adequação dos recursos 
audiovisuais. 15 21 

7 
Adequação entre equipamentos de informática e 
práticas pedagógicas (número, recursos,etc). 15 21 

8 
Adequação entre laboratórios e as práticas 
pedagógicas. 15 21 

9 Manutenção dos equipamentos. 19 21 

10 
Espaço físico e disponibilidade de laboratórios para 
o exercício da docência. 13 21 

11 Serviços de Reprografia. 17 21 

12 Espaço para o docente atender alunos. 13 21 

13 
Sistemas de comunicação interna (quadro de 
avisos, boletins, intranet  etc). 13 21 

14 
Qualidade das instalações da biblioteca 
(iluminação, ruído, espaço, mesa, cadeiras etc). 19 21 

15 Qualidade do atendimento. 19 21 

16 Horário de funcionamento. 19 21 

17 
Serviços oferecidos pela biblioteca (internet, busca 
de artigos, intercambio, etc). 15 21 

18 
Adequação do acervo da biblioteca à bibliografia 
sugerida pelo docente. 17 21 

19 Disponibilidade de livros periódicos especializados 19 21 

20 Facilidade de comunicação com os dirigentes 19 21 

21 Atendimento do Coordenador Acadêmico 19 21 

22 Atendimento do Coordenador do curso 19 21 

23 Atendimento da Secretaria Geral 19 21 



24 
Possibilidade de crescimento e atualização 
profissional do docente 17 21 

25 
Incentivo à participação em eventos técnico-
científicos 11 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F - CLIMA ORGANIZACIONAL PELOS DOCENTES 

Quadro n.36 Colaboradores segundo O Clima Organizacional em Relação a Participação  

FISE 2013 

Índice Especificação Sim Não Às 

vezes 

Total 

1 Você considera a empresa aberta a 

mudanças? 
20 - - 26 

2 Você considera que a empresa 

incentiva sua participação? 
20  - - 26 

3 Você participa espontaneamente das 

atividades da FISE? 
25 - - 26 

Fonte: dados da pesquisa 

MOTIVAÇÃO 

Quadro n.37 Colaboradores segundo O Clima Organizacional em Relação a Motivação  

FISE 2013 

Índice Especificação Sim Não Às 

vezes 

Total 

1 Você gosta da atividade que executa? 26 - - 26 

2 Você acredita que seu trabalho traz 

valor para empresa 
26 - - 26 

3 Você se sente motivado em trabalhar 

na FISE? 
26 - - 26 

4 Você se sente respeitado pelos 

colegas e pela empresa? 
26 - - 26 

Fonte: dados da pesquisa 

AMBIENTE DE TRABALHO 

Quadro n.38 Colaboradores segundo O Clima Organizacional em Relação ao Ambiente de Trabalho 

FISE 2013 

Índice Especificação Sim Não Às 

vezes 

Não sei 

responder 
Total 

1 Você considera suas condições 

de trabalho adequadas a sua 

função? 

22 - -  26 

2 Você se preocupa com sua 

segurança durante a execução de 

suas tarefas? 

10 - - 16  26 

3 Os equipamentos/instalações do 

ambiente de trabalho são 

adequadas 

20 1 -  26 

Fonte: dados da pesquisa 



SEGURANÇA E CREDIBILIDADE 

 

Quadro n.39 Colaboradores segundo O Clima Organizacional em Relação Segurança e 

Credibilidade  FISE 2013 

Índice Especificação Sim Não Às vezes Total 

1 Você se sente seguro trabalhando 

na FISE? 

23 3 - 26 

2 Você confia na gestão da 

empresa? 

25 1 - 26 

3 Você tem orgulho de trabalhar na 

FISE? 

25 1 - 26 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 

Quadro n.40 Colaboradores segundo O Clima Organizacional a Comunicação 

 FISE 2013 

Índice Especificação Sim Não Às vezes Total 

1 Você considera a comunicação 

interna da empresa clara e 

adequada? 

19 - - 26 

2 Você sabe o que a empresa 

espera de você? 

26 - - 26 

3 Você sabe como contribuir para 

que a empresa atinja seus 

objetivos? 

26 - - 26 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

RECONHECIMENTO 

Quadro n.41 Colaboradores segundo O Clima Organizacional a Comunicação 

 FISE 2013 

Índice Especificação Sim Não Às vezes Total 

1 Você dá ou recebe o 

reconhecimento dos colegas? 

26 - - 26 

2 Você dá ou recebe 

reconhecimento dos superiores? 

26 - - 26 

Fonte: dados da pesquisa 

 

  



OPORTUNIDADE DE CARREIRA E DESENVOLVIMENTO 

 

Quadro n.42 Clima Organizacional Segundo  oportunidade de carreira e desenvolvimento  

FISE 2013 

Índice Especificação Sim Não Às 

vezes 

Total 

1 Você acredita que tem oportunidade de 

crescimento dentro da empresa? 

 

26 - - 26 

2 Você tem acesso as ferramentas de 

crescimento e desenvolvimento necessárias 

ao seu trabalho? 

 

26 - - 26 

3 Você considera a forma e os critérios de 

desenvolvimento dos treinamentos 

programados pela FISE adequados?  

26 - - 26 

4 Você procura se manter atualizado e se 

desenvolver por conta própria, independente 

da empresa? 

26   26 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Quadro n.43 Docente Segundo o Clima Organizacional FISE 2013 

 

Índice Especificação Ótimo Bom Regular Total 

1 Em relação ao mercado, o 

salário pago pela FISE é: 

- 3 23 26 

2 Em relação ao mercado, os 

benefícios concedidos pela 

empresa são: 

 

- 23 3 26 

3 Como é o seu relacionamento 

com os colegas? 

 

24 2 - 26 

4 Como é o seu relacionamento 

com seu superior? 

 

26 - - 26 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G -  INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE 
 

Além dos resultados oriundos da colheita de informações através de 
questionários, a instituição tem feito uso de indicadores de desempenho de 
qualidade a exemplo de:  

 

Quadro n.44 Número de Alunos por curso FISE 2013 

Índice Cursos Alunos 



N % 

1 Administração   

2 Ciências Biológicas   

3 Ciências Contábeis   

4 Pedagogia   

5 Letras   
 Total   

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Quadro n.45 Número de evasão por curso FISE 2013 

Índice Cursos Alunos 

N % 

1 Administração 5 33,3 

2 Ciências Biológicas 2 13,3 

3 Ciências Contábeis 4 26,7 

4 Pedagogia 3 20,0 

5 Letras 1 6,7 
 Total 15 100,0 

Fonte: Secretaria Geral 

 

Quadro n.46 Número de alunos por disciplina  FISE 3 

Índice Disciplina 
Nº de 

Alunos 

1 História da Educação 28 

2 Metodologia do Trabalho Científico 62 

3 Didática 44 

4 Psicologia da Educação 44 

5 Produção Textual 44 

6 Teoria Geral da Administração 16 

7 Estatística Básica 7 

8 Fundamentos Antropológico e 
Sociológico das organizações 

16 

9 Matemática Básica 16 

10 Linguística I 8 

11 Língua Portuguesa I 8 

12 Introdução à Saúde 12 
Fonte: Secretaria Geral 

 

  



Quadro n.47 Oferta de vagas por sala de aula  

FISE 2013 

Índice Curso Vagas 

1 Administração 50 

2 Ciências Biológicas 50 

3 Ciências Contábeis 50 

4 Pedagogia 50 

5 Letras 50 

 Total 500 

Fonte: Portaria   

 

Quadro n.48 Oferta de vagas semestral FISE 2013 

Índice Curso Vagas 

1 Administração 100 

2 Ciências Biológicas 100 

3 Ciências Contábeis 100 

4 Pedagogia 100 

5 Letras 100 

 Total 500 

Fonte: Portaria   

 

Quadro n.49 Razão de alunos por colaboradores 

 FISE 2013 

Índice Curso Razão 

1 Administração 1,0 

2 Ciências Biológicas 1,6 

3 Ciências Contábeis 1,1 

4 Pedagogia 4,0 

5 Letras 1,1 

Fonte: Portaria   

 

Quadro n.50 Razão de alunos/Docente  FISE 2013 

Índice Curso Razão 

1 Administração 3,4 

2 Ciências Biológicas 4,2 

3 Ciências Contábeis 2,6 

4 Pedagogia 5,6 

5 Letras 1,6 

Fonte: Portaria   

 

Quadro n.51 Índice de qualificação do corpo docente. 

FISE 2013 
Índice  

Titulação 
Docente 

n % 

1 Especialista 10 38,5 

2 Mestre 16 61,5 

3 Doutor - - 

- Total 26 100,0 

Fonte: Coordenação Acadêmica 
  



 


