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APRESENTAÇÃO 

 

Com as orientações estabelecidas pela Lei nº 10.861/2004, que instituiu o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) de cada Instituição de Ensino Superior é responsável 

pela autoavaliação interna (institucional, curso, infraestrutura, entre outras). 

Atualmente esta IES conta com o funcionamento de 01 (um) curso de graduação na 

área de Ciências Contábeis, com aproximadamente 66 (sessenta e seis) alunos 

matriculados e 06 (seis) cursos de especialização (Lato Sensu). 

O presente relatório traz resultados da autoavaliação de curso e institucional, 

por meio de informações captadas dos questionários avaliativos, envolvendo os 

principais atores desta IES: discentes, docentes e funcionários administrativos. Além 

de conhecer e discutir junto à comunidade acadêmica as principais mudanças 

relacionadas à substituição temporária das aulas presenciais pela modalidade 

remota emergencial, motivada pelo surgimento da pandemia de Covid-19, como 

também, busca-se inteirar-se do perfil socioeconômico dos alunos ingressantes no 

primeiro semestre na Faculdade, entre outras informações. 

Tais informações possibilita aprofundar-se no conhecimento das múltiplas 

realidades existentes na Instituição e, sobretudo, constituem-se em uma importante 

ferramenta para orientar o planejamento acadêmico e consequentemente, a 

implementações de novas ações para o semestre seguinte. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) tem como 

missão avaliar a graduação no Brasil, apontando aspectos que possam induzir à 

melhoria da qualidade da Educação Superior e da formação acadêmica dos 

estudantes. As avaliações realizadas a partir desse sistema medem a qualidade das 

Instituições de Educação Superior (IES), dos cursos de graduação e do 

desempenho dos estudantes.  

Logo, a autoavaliação assume um papel expressivo no fortalecimento da 

educação superior, se permitindo ser utilizada como instrumento diagnóstico para 

referenciar e definir políticas para o desenvolvimento institucional e social, em que 

no curso de graduação, esta autoavaliação tem como objetivo verificar, entre outras, 

as condições de ensino oferecidas aos alunos, a metodologia utilizada pelos 

professores durante as aulas, a infraestrutura oferecida pela faculdade e a 

organização didático-pedagógica, direcionadas aos seus principais atores: docentes, 

discentes, funcionários administrativos e coordenação de curso. 

Em relação tanto ao segmento acadêmico (docentes, discentes e 

coordenação de curso) quanto ao administrativo, esses foram convidados a 

participar do processo de autoavaliação por meio de chamadas nos grupos de redes 

sociais (WhatsApp) dos envolvidos, entre os dias 21 de maio a 15 de junho do 

corrente ano. A ferramenta utilizada para a coleta dos dados foi o Google Forms, 

para em seguida transformar as respostas obtidas no presente relatório.  
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2 METODOLOGIA 

 

Este relatório foi desenvolvido através de pesquisa descritiva e exploratória, 

com apoio da ferramenta Google Forms, cujo propósito é conhecer, entre outros:  

 

i) a opinião dos alunos em relação ao andamento do curso de Ciências Contábeis, 

oferecido pela FAS; 

ii) a repercussão entre os discentes em relação à necessidade temporária da 

mudança no modelo de aula presencial para remota emergencial, promovida pela 

Faculdade, em decorrência da pandemia de Covid-19; 

iii) a autoavaliação dos discentes em relação a sua forma de estudo na graduação; 

iv) autoavaliação dos funcionários administrativos, do corpo docente e da 

coordenação de curso, em relação aos aspectos acadêmicos e institucional; 

v) o perfil dos alunos ingressantes na FAS, no primeiro semestre do corrente ano. 
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3 PARTICIPAÇÃO DOS RESPONDENTES NO PROCESSO DE 

AUTOAVALIAÇÃO DE CURSO E INSTITUCIONAL 

 

A participação dos respondentes no processo avaliativo é de grande 

importância para que suas percepções sejam expostas e compreendidas pela IES, 

na prerrogativa de influenciar mudanças em diversos segmentos da faculdade. 

Nessa esteira, o processo de autoavaliação realizada no primeiro semestre do 

presente ano, apresentou a seguinte evolução histórica da participação do segmento 

acadêmico (docentes, discentes e funcionários administrativos), da Faculdade do 

Seridó (FAS), conforme expressa o Gráfico 1, a seguir: 

 

Gráfico 1 – Evolução da participação dos respondentes (discentes, docentes e 

funcionários administrativos), na autoavaliação do curso e institucional da 

FAS. 

 

Fonte: CPA (FAS, junho de 2020) 

 

Em relação à participação dos respondentes no processo avaliativo deste 

semestre, é perceptível um aumento expressivo dos discentes, em comparação aos 

demais períodos, obtendo, consequentemente, a melhor participação na série 

histórica. Esse aumento possivelmente é justificado pelo interesse dos alunos em 

relatarem suas opiniões em relação às aulas remotas ofertada pela faculdade, no 

primeiro semestre; pela oferta de certificado de horas de atividades complementares 

aos alunos que participarem do processo avaliativo, como também, do reforço nos 

2016.2 2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 2019.1 2019.2 2020.1

Discentes 55% 55% 71% 56% 59% 33% 34% 73%

Docentes 93% 86% 86% 75% 71% 93% 58% 90%

Func. Adm 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0%

25%

50%

75%

100%
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feedbacks durante o decorrer do semestre, em relação à importância da participação 

desse segmento na autoavaliação institucional. 

Ressalta-se que os alunos ingressantes na faculdade este ano foram os 

responsáveis, em termos absolutos, pela maior participação no presente processo 

avaliativo, em relação às demais turmas do curso.  

Além do mais, esta CPA realizou durante o atual semestre, campanhas de 

sensibilização com os discentes, além de enfatizar na aula inaugural, a toda 

comunidade acadêmica sobre a importância do envolvimento desses segmentos, no 

processo avaliativo institucional, a cada final de semestre. 

A sensibilização ocorreu também por meio de mensagens eletrônicas 

(WhatsApp) dos grupos dos alunos. Sem contar que constam cartazes informativos 

nos quadros de aviso, em todas as salas de aulas e em diversos setores da 

faculdade (biblioteca, laboratório e pátio) mostrando as melhorias realizadas pela 

Faculdade. 

 

  

  



10 
 

4 PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS DISCENTES INGRESSANTES NA 

FACULDADE DO SERIDÓ (FAS)   

 

Em termos demográficos, a composição por idade dos alunos é de extrema 

importância para diagnosticar o perfil dos discentes ingressantes no primeiro 

semestre do ano de 2020, no Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis da FAS. 

De acordo com o Gráfico 2, que mostra essa composição, fica evidente uma leve 

predominância de alunos do gênero masculino sobre o feminino, em que os homens 

correspondem a 55% de todos os discentes ingressantes no período e é 

convergente com o padrão do curso nacionalmente, que historicamente é 

masculino1, cuja multidisciplinaridade dessa graduação é responsável pela procura 

de maior parte do gênero masculino em relação ao feminino. 

 

Gráfico 2 – Gênero dos discentes ingressantes no Curso de Bacharelado em 

Ciências Contábeis da FAS, no primeiro semestre de 2020: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

 Com relação à idade desses alunos, há predominância de ingressantes na 

faixa de 17 a 24 anos, 80%, o que indica que a maioria iniciou o curso superior em 

Ciências Contábeis, logo após o término da sua formação no ensino médio. O 

Gráfico 3 adiante, mostra essa faixa etária. 

 

 

 

 
1 CFC, outubro de 2018. <https://cfc.org.br/sem-categoria/a-representatividade-feminina-na-

contabilidade/>. 

https://cfc.org.br/sem-categoria/a-representatividade-feminina-na-contabilidade/
https://cfc.org.br/sem-categoria/a-representatividade-feminina-na-contabilidade/
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Gráfico 3 – Faixa etária dos discentes ingressantes no Curso de Bacharelado 

em Ciências Contábeis da FAS, no primeiro semestre de 2020: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

Já em relação aos municípios de origem dos discentes ingressantes no 

primeiro semestre na FAS, observa-se que eles estão distribuídos entre 5 (cinco) 

municípios da região do Seridó do RN. Sendo Currais Novos, o mais representativo 

individualmente, com 70% dos discentes ingressantes no curso. Prontamente, isso 

vai diretamente ao encontro onde a Faculdade está localizada, além de ser uma das 

cidades pólo da região.  

 

Gráfico 4 – Município de residência dos discentes ingressantes no Curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis da FAS, no primeiro semestre de 2020: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020)   

 

Campo Redondo

Cerro Corá

Currais Novos

Lagoa Nova

São Vicente

5%

5%

70%

5%

15%
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No mundo contemporâneo o estudante-trabalhador é caracterizado por jovens 

que têm o estudo como principal atividade. Todavia, exerce alguma atividade 

remunerada, podendo ser um estágio, um trabalho formal, informal ou até mesmo 

temporária, para auxiliar nos custos dos estudos; em termos econômicos não 

necessariamente dependem da família, mas, sim, que sua formação superior é 

prioridade e que sua atividade profissional momentânea pode ou não estar vinculada 

à área de atuação pretendida quando concluir a graduação. 

Nesse sentido, é que a problemática do estudante que trabalha se insere, 

pois o aluno noturno, que passa o dia em atividade laboral, tem dificuldades de 

realizar atividades além do ensino de sala de aula, de realizar pesquisa e extensão, 

de frequentar a biblioteca, de participar de eventos, entre outras.  

Essas dificuldades podem trazer prejuízos tangíveis e intangíveis. Tangíveis 

por afetarem aspectos físicos e educacionais propriamente ditos, considerando a 

perda de aulas, de provas e outras atividades relacionadas à faculdade. E 

intangíveis por reduzirem o nível de motivação do estudante diante do processo de 

aprendizagem.  

Por isso, busca-se conhecer se os discentes ingressantes na FAS estão 

exercendo alguma atividade laboral. Consequentemente, constata-se que mais da 

metade dos alunos ingressantes, 55%, não exercem nenhum tipo de trabalho, seja 

formal ou informal. No entanto, os que exercem, aproximadamente, 91%, estão no 

setor do comércio. Isso pode ser visto, respectivamente, nos Gráficos 5 e 6, adiante.  

 

Gráfico 5 – Atividade laboral dos discentes ingressantes no Curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis da FAS, no primeiro semestre de 2020: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 
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Gráfico 6 – Setor de trabalho dos discentes ingressantes no Curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis da FAS, no primeiro semestre de 2020: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

Uma das maiores dúvidas daqueles que acabam de sair do ensino médio e 

que desejam cursar uma graduação é escolher determinado curso e a Instituição 

que mais se assemelham às suas necessidades. Muitos critérios podem ser 

avaliados para auxiliar aqueles que ainda se sentem indecisos, como, por exemplo, 

localização da faculdade, referência de ensino e um bom conceito pelo Ministério da 

Educação (MEC), podem ser pontos decisivos nessa escolha. 

A seguir, de acordo com o Gráfico 7, estão alguns dos principais critérios de 

escolha que os alunos respondentes relataram para optar pela Faculdade do Seridó, 

entre eles, destacam-se o interesse pelo curso ofertado 65%, seguido da 

necessidade profissional de ter uma curso superior, 15%. 

 

Gráfico 7 – Motivo de escolha dos discentes ingressantes na FAS para realizar 

o Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, no primeiro semestre de 2020: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 
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Saber como os discentes ingressantes na FAS chegam à Instituição para 

assistir às aulas é importante para tomadas de decisões futuras da Coordenação, 

como, por exemplo, uma possível suspensão da aula pela falta de ônibus. Por isso, 

procura-se conhecer os meios de transportes utilizados pelos novos alunos para 

chegarem à faculdade. Assim, por meio do Gráfico 8, verifica-se que 65% desses 

discentes fazem uso de transporte próprio. 

 

Gráfico 8 – Meio de transporte utilizado pelos discentes ingressantes no Curso 

de Bacharelado em Ciências Contábeis, para chegar à FAS, no primeiro 

semestre de 2020: 

        

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

Outra questão diz respeito às expectativas, ou seja, de como os calouros 

começam a imaginar como será o relacionamento com os novos colegas e 

professores, como lidarão com as demandas acadêmicas e como poderão usufruir 

da estrutura que essa nova Instituição lhe oferecerá.  

Entretanto, quando as expectativas idealizadas não condizem com a 

realidade vivida no ensino superior, podem gerar frustrações e diminuir o 

envolvimento acadêmico do estudante, o que, por sua vez, influencia na 

disponibilidade dos alunos para atender as demandas inerentes à faculdade. 

Deste modo, as expectativas tendem a impactar diretamente no nível de 

compromisso e de investimento dos discentes, afetando a qualidade da adaptação 

acadêmica, o nível de aprendizagem, o desenvolvimento psicossocial e a 

persistência nas tarefas acadêmicas diárias. Como resultado, busca-se conhecer as 

expectativas dos calouros em relação ao curso superior iniciado na FAS, o qual, 

percebe-se por meio do Gráfico 9, que parte significativa desses alunos, 40%, as 
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expectativas estão pautadas para terem uma formação profissional de qualidade, 

com consciência crítica e ética. 

 
Gráfico 9 – Expectativas iniciais dos discentes ingressantes no primeiro 

semestre de 2020, no Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis da FAS: 

   
Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 
Seguidamente, saber das dificuldades que os novos ingressantes trazem do 

ensino médio contribuirá de certa forma, para uma melhor abordagem das 

disciplinas básicas durante o curso. Afinal, práticas nem sempre exigidas no ensino 

médio, como, por exemplo, fichamento, artigo de opinião e seminários não são 

periodicamente desenvolvidas pelos alunos. Sem contar as dificuldades em realizar 

cálculos matemáticos básicos, de interpretar textos e fazer texto 

dissertativo/argumentativo. 

Pensando nisso, buscou-se conhecer desses alunos qual foi à maior 

dificuldade apresentada de aprendizagem, durante o ensino médio. E, para 30% dos 

ingressantes, a redação foi à disciplina que mais eles tiveram dificuldade, seguida de 

matemática, 25%, conforme expressa o Gráfico 10, abaixo.  

 
Gráfico 10 – Dificuldade de aprendizagem apresentada durante o ensino médio 

pelos discentes ingressantes no Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis 

da FAS, no primeiro semestre de 2020: 

 
Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020)       
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A forma como os novos ingressantes ficam sabendo da existência do curso 

ofertado pela IES é um importante indicador de ação para a própria Instituição, já 

que permite a faculdade exercer a função antecipativa, na captação desses 

discentes, proporcionando assim um facilitador de estratégia de mercado, para 

aumentar o quadro de alunos da Instituição, bem como, auxiliar no desenvolvimento 

de políticas e programas de aperfeiçoamento da atuação institucional.  

Adiante, percebe-se por meio do Gráfico 11, que as principais formas de 

como os discentes ingressantes ficaram sabendo da existência do Curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis na FAS, foram através dos amigos ou 

conhecido, 65%, o famoso “boca a boa”, seguido das redes sociais, 15%. 

 

Gráfico 11 – Meio pelo qual os discentes ingressantes no Curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis da FAS, no primeiro semestre de 2020, 

ficaram sabendo da existência do curso: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

4.1 REFLEXÕES E RECOMENDAÇÕES DE MELHORIAS 

 

Conhecer o perfil e as expectativas dos discentes que ingressam na FAS é de 

extrema importância, principalmente, para a coordenação de curso e para o corpo 

docente da instituição, pois, juntos, transmitirão conhecimento técnico-científico e 

minimizarão os desafios desses alunos, norteando-os desde seus primeiros passos 

no universo acadêmico e profissional.  

Na oportunidade, recomenda-se também que possíveis dificuldades de 

aprendizagem que vierem a serem relatadas no decorrer do curso pelos discentes 

e/ou observadas pelos professores, sejam acompanhadas pela coordenação de 

curso, a fim de encontrar alternativas de minimizá-las ou saná-las, durante os 
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semestres seguintes. Além do mais, sugere-se reforçar as divulgações da existência 

do Curso de Ciências Contábeis na FAS, por meio da equipe de venda, nos 

municípios circunvizinhos, a fim de expandir o quadro quantitativo de alunos da 

graduação. 
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5 ANÁLISE DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DO CURSO DE 

BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA FACULDADE DO SERIDÓ 

(FAS) 

 
5.1 DISCENTES MATRICULADOS  

 
Diante das dificuldades conhecidas e enfrentadas pela Instituição em captar e 

manter alunos para formação de turma de graduação, ano após ano, percebe-se 

uma sensível diminuição no número de discentes matriculados em relação ao ano 

anterior, conforme expressa a Tabela 1. Reforça-se que esse quantitativo de 

discentes matriculados é bem aquém do desejado pela Instituição, a qual, busca 

pelo menos 120 alunos no referido curso. 

 
Tabela 1 – Discentes Matriculados na Faculdade do Seridó. 

Nome do 

Curso 

Matriculados 

2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 2019.1 2019.2 2020.1 

Ciências 

Contábeis 

 

92 

 

81 

 

66 

 

73 

 

78 

 

70 

 

66 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 
 Já em relação aos discentes ingressantes por ano na FAS, percebe-se um 

sutil aumento no quantitativo desses alunos quando comparado com o ano anterior, 

conforme demonstra a Tabela 2. No entanto, devido à mudança brusca do cenário 

mundial, causada pela situação desafiadora de pandemia de Covid-19, 

aproximadamente 30% dos novos alunos já deixaram o curso, no próprio semestre 

de ingresso, mesmo a faculdade tentando se ajustar a atual realidade, como, por 

exemplo, proporcionando mudança temporária no formato das aulas presenciais 

para remota, concedendo descontos nas mensalidades e mantendo o calendário 

acadêmico inalterado. 

  
Tabela 2 – Discentes Ingressantes por ano na Faculdade do Seridó  

2015 2016 2017 2018 2019 2020*  

25 23 18 25 18 23 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020)   

*Dados parciais referentes ao 1º semestre. Desse total, sete alunos solicitaram trancamento. 
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 As informações acima trazem certa preocupação, principalmente, em relação 

à sustentabilidade financeira da Instituição, tendo em vista que ao longo do período 

(2015 a 2020*), nem 50% das vagas anuais disponíveis foram preenchidas. E, 

indubitavelmente, será um dos maiores desafios a ser enfrentado para o semestre 

seguinte.  

 
5.2 AUTOAVALIAÇÃO PELO CORPO DISCENTE  

 
O processo de autoavaliação por parte do corpo discente é importante já que 

proporciona ao aluno refletir sobre o que e como aprendeu ou o que deixou de 

aprender e, consequentemente, diante das informações fornecidas, a Coordenação 

de Curso pode e deve traçar ações para modificar o que está inadequado e 

prosseguir com que vem dando certo. 

Nesse sentido, buscou-se inicialmente conhecer a repercussão entre os 

discentes em relação à necessidade temporária da mudança no modelo de aula 

presencial para remota emergencial, promovida pela Faculdade. Tal mudança exigiu 

adaptação rápida tanto dos alunos quanto dos professores, o que levanta debates e 

questionamentos.     

A seguir, foi questionado aos discentes caso o atual cenário de pandemia de 

Covid-19 permaneça durante o segundo semestre do corrente ano, se eles têm 

interesse em continuar com as aulas no formato remoto (online), na faculdade. O 

resultado é expresso no Gráfico 12, e para aproximadamente 46% dos alunos 

respondentes, não há interesse em continuar com as aulas nessa modalidade.       

 
Gráfico 12 – Caso o atual cenário de pandemia de Covid-19 permaneça para o 

próximo semestre, você tem interesse em continuar com as aulas na 

modalidade remota emergencial: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 
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Para que os alunos possam acampanhar as aulas de formação na 

modalidade remota é preciso que eles tenham, no mínimo, internet e equipamentos 

minimamentes razoáveis, para não criar uma situação de exclusão. Com base nisso, 

foi indagado aos alunos se eles apresentaram facilidade de acesso à internet e qual 

o principal dispositivo eletrônico utilizado para assistir às aulas remotas.  

Adiante, os Gráficos 13 e 14, respectivamente, mostram que 

aproximadamente 69% dos discentes respondentes apresentam facilidade de 

acesso à internet e desses, 50% utilizam o computador pessoal. 

 

Gráfico 13 – Você apresentou facilidade de acesso à internet para assistir às 

aulas remotas emergencial, neste semestre: 

 

Gráfico 14 – Por meio de qual dispositivo você acessou a internet para 

assistir às aulas remotas emergencial: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

    

 A IES optando, temporariamente, pela aula na modalidade remota 

emergencial é importante que ela ofereça um suporte mais apropriado aos alunos, já 

que vivenciamos uma situação totalmente imprevista e de tantos desafios que 

ninguém estava preparado para isso, mas se aprimora e ajusta com o tempo. Com 
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base nisso, foi perguntado aos alunos como foi o suporte oferecido pela faculdade, 

em relação às aulas remotas ofertadas.  

E, aproximadamente 56% dos discentes respondentes consideram que foi 

entre bom e excelente o suporte oferecido pela faculdade. Isso é expresso no 

Gráfico 15, abaixo. 

 

Gráfico 15 – Em relação às aulas remotas emergencial, como foi o suporte 

oferecido pela Faculdade, durante o primeiro semestre:  

     

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

 Uma boa ferramenta eletrônica tanto para transmitir quanto para otimizar as 

aulas remotas é essencial para o atual momento vivenciado na educação. Além de 

permitir ao discente interagir com os professores em tempo real, promovendo 

debates, compartilhando informações e atividades.  

A partir disso buscou-se saber dos alunos da FAS como eles consideram as 

ferramentas Google Hangouts nas transmissões das aulas e as de 

compartilhamento de conteúdo acadêmico, utilizado pelo corpo docente da 

Instituição. Percebe-se então, que cerca de 73% dos discentes respondentes 

consideram entre bom e excelente a ferramenta Google Hangouts, já em relação as 

opções de ferramentas de compartilhamento de conteúdo, o Google Sala de Aula, 

foi a que apresentou a melhor avaliação. Os Gráficos 16 e 17 expressam essas 

opiniões, respectivamente. 
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Gráfico 16 – Como você classifica a ferramenta Google Hangouts (Meet) 

utilizada pela Faculdade para transmitir as aulas na modalidade remota 

emergencial:  

 

Gráfico 17 – Como você classifica a ferramenta de compartilhamento de 

conteúdo utilizada pelo professor, durante as aulas na modalidade remota 

emergencial: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020)     

    

 Outra forma de buscar facilitar o processo de aprendizagem dos alunos com a 

implantação temporária das aulas remotas é possibilitar a esses discentes a 

gravação das aulas, preferencialmente, já no dia seguinte a aula ministrada. Até por 

uma questão intrínseca de diversos alunos residirem em regiões distantes da 

cidade, como, por exemplo, sítios e que com isso, apresentam certa instabilidade de 

acesso à internet. Por isso, buscou-se saber dos discentes se eles procuram assistir 

as aulas gravadas e disponibilizadas pelos professores. O resultado expresso no 

Gráfico 18, indica que em torno de 65% dos alunos respondentes assistem essas 

aulas. 
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Gráfico 18 – Para reforçar o processo de aprendizagem, você procurou 

assistir as aulas remotas gravadas e disponibilizadas por cada professor, nas 

disciplinas cursadas: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

 Partindo do princípio que todos os discentes são diferentes e, como 

indivíduos singulares, aprendem de uma forma única e particular. O 

acompanhamento acadêmico é essencial para entender o processo de 

aprendizagem de cada pessoa e como ajudá-la a superar as suas dificuldades, 

especialmente, durante esse período de aulas remotas. Imediatamente, a 

coordenação de curso é peça chave nesse processo. 

Pois, um Coordenador engajado procura novas metodologias, ferramentas e 

métodos de ensino para melhorar a gestão de aprendizagem. Sem contar, que ele é 

a ponte entre os professores e os alunos, recebendo feedbacks e criando uma rede 

de apoio para melhorar o desempenho e a experiência acadêmica durante a 

Faculdade. A partir disso, foi perguntado aos discentes se a Coordenação de Curso 

tem acompanhado e solucionado as demandas enviadas pelos alunos. E, para cerca 

de 52% dos respondentes, isso vem sendo realizado. O Gráfico 19 abaixo mostra 

essa informação.  
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Gráfico 19 – A Coordenação de Curso tem acompanhado e/ou solucionado a 

demanda do aluno ou da turma, em relação às aulas remotas emergencial: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

 Saber como os discentes avaliam à atuação da Faculdade, diante da 

necessidade de mudança temporária das aulas presenciais para remota, devido à 

pandemia de Covid-19, é um importante indicador para direcionar a IES nas suas 

ações futuras. Nessa linha, percebe-se que aproximadamente 58% dos alunos 

respondentes consideram como bom a excelente à atuação da FAS, relacionada a 

essa questão. Isso pode ser visualizado no Gráfico 20, a seguir. 

 

Gráfico 20 – Como você avalia a atuação da Faculdade do Seridó, frente à 

necessidade de suspensão temporária das aulas presenciais pela modalidade 

remota emergencial, devido à pandemia de Covid-19: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

         

Paralelamente ao que foi relatado é essencial também para IES e para 

Coordenação Acadêmica e de Curso, conhecer outras dificuldades enfrentadas pelos 

discentes, quando passaram a frequentar as aulas na modalidade remota emergencial. 

Adiante são expostas as dificuldades relatadas pelos alunos: 



25 
 

▪ Prazo para fazer as atividades algumas vezes muito próximas umas das outras; 

▪ A ferramenta utilizada para anexar as atividades às vezes apresenta erros; 

▪ Professores passando atividades valendo nota regularmente o que acaba 

gerando certa sobrecarga para os alunos, pelo pouco tempo para resolvê-las; 

▪ Dificuldade para administrar o tempo, fazer as atividades e avaliação na forma 

remota; 

▪ Cansaço mental e dificuldade de manter a concentração com as aulas 

remotas; 

▪ Dificuldade de manter a concentração em casa com as aulas remotas; 

▪ Normalmente a internet fica oscilando e travando bastante, complicando os 

estudos na modalidade remota; 

▪ Assistir as aulas envolvendo os assuntos de cálculos; 

▪ Aplicação de conteúdos novos todas as aulas pelos professores dificultando a 

fixação do assunto e gerando desgaste emocional no aluno; 

▪ Não conseguir adaptar a modalidade de aula remota; 

▪ Apreensão em não conseguir absorver o assunto ministrado pelo professor; 

▪ Não ter a mesma interação que na aula na modalidade presencial; 

▪ Apresentar seminário na modalidade remota; 

▪ Fazer atividade em grupo sem poder se reunir presencialmente com os 

demais colegas de turma; 

▪ Não ter internet na residência; 

▪ Não ter computador em casa para melhor assistir as aulas e fazer as 

atividades remotas; 

▪ A aula ser pouca interativa. 

 

Segundo Porto2 (2008), a missão representa a razão de existência de uma 

organização, para isso ela deve abranger um propósito básico da organização e 

transmitir seus valores a funcionários, clientes, fornecedores e a sociedade. Deste 

modo foi perguntado aos discentes da FAS, se eles têm percebido que as atividades 

desenvolvidas pela IES procura seguir a missão institucional. E, para cerca de 92% 

 
2 Marcelo Antoniazzi Porto. Missão e Visão Organizacional: orientação para a sua concepção. 

Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP1997_T4105.PDF> 
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dos respondentes, isso vem sendo seguido totalmente ou em parte pela Instituição. 

O Gráfico 21 expressa essa informação.  

 

Gráfico 21 – A FAS tem como missão "difundir conhecimento, 

compreendendo o contexto na qual está inserida, proporcionando a realização 

do tripé ensino, pesquisa e extensão, mantendo o compromisso como o 

desenvolvimento regional." No seu dia a dia, você tem percebido que as 

atividades na FAS seguem essa missão: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

Adiante, procurou-se identificar como o corpo discente da Faculdade 

considera a divulgação dos resultados da autoavaliação institucional, produzida pela 

CPA. E, para aproximadamente 96% dos alunos respondentes, essa divulgação é 

satisfatória totalmente ou em parte. Isso pode ser visualizado no Gráfico 22, a 

seguir. 

 

Gráfico 22 – Você considera satisfatória a divulgação dos resultados da 

Autoavaliação Institucional produzida pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA): 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 
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 Além de divulgar os resultados da autoavaliação institucional é importante 

também ter o feedback com os alunos, explicando e debatendo com eles, como é 

desenvolvido na FAS o trabalho do grupo da CPA e da Ouvidoria, como, também, da  

sua importância para à Instituição. Nesse sentido, percebe-se por meio do Gráfico 

23, que cerca de 83% dos alunos respondentes consideram que o(s) represente(s) 

desse(s) órgãos auxiliares divulgam ou debatem nas salas de aulas, sobre a 

importância desses órgãos no apoio da atividade institucional.  

 

Gráfico 23 – Tanto o Coordenador de Avaliação Institucional da CPA quanto o 

Ouvidor da FAS divulga ou debate nas salas de aulas ou nos grupos de 

WhatsApp dos alunos, sobre a importância desses segmentos para o apoio da 

atividade institucional: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

 A Ouvidoria também tem seu papel importante dentro da IES, já que é o setor 

competente para fazer reclamações, denúncias, sugestões e elogios relativos aos 

serviços prestados pela Faculdade. Assim sendo, ter informativos ou folhetins 

espalhados e de fácil visualização por diversos setores da institução, facilita uma 

possível comunicação entre o(s) demandante(s) e o órgão ouvidor. Nessa linha, 

verifica-se através do Gráfico 24, que, aproximadamente, 77% dos discentes 

respondentes consideram de fácil visualização ou localização os informativos sobre 

os canais de atendimento da Ouvidoria na faculdade. 
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Gráfico 24 – Os informativos sobre os canais de atendimento da Ouvidoria da 

FAS, existentes e disponíveis nas salas de aulas, laboratório, biblioteca, mural 

e no site institucional são de fácil visualização ou localização: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

 Ter dispositivo de comunicação de qualidade é um facilitador para obtenção 

de respostas rápidas e para atrair a atenção do público alvo. Além de auxiliar na 

divulgação da própria instituição, nos eventos realizados e a realizar na captação de 

novos alunos e ser um norteador para aqueles que buscam informações referente 

ao curso, entre outras. Seguindo isso, os discentes respondentes consideram que a 

ferramenta Instagram da Faculdade é que mais apresenta qualidade de conteúdo, 

seguido do site institucional. O Gráfico 25 adiante expressa essa informação.         

  

Gráfico 25 – Avalie a qualidade do conteúdo disponibilizado nos seguintes 

meios de comunicação da FAS: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

Diante da mudança abrupta vivenciada recentemente por todos. Conhecer 

como estão às expectativas, principalmente, dos alunos em relação ao curso 

frequentado, serve de facilitador para possíveis ajustes no andamento do semestre, 
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por parte dos professores, da coordenação e dos gestores. Adiante, através do 

Gráfico 26, percebe-se que cerca de 77% dos discentes respondentes consideram 

que o curso frequentado está correspondendo às suas expectativas. 

 

Gráfico 26 – O curso de graduação frequentado na FAS está correspondendo 

às suas expectativas: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

Possuir um serviço de qualidade é fundamental para qualquer instituição, 

principalmente, quando se trata de formação profissional. O serviço de secretaria 

administrativa nas IES é considerado o ‘pulmão’ dessas instituições, tendo em vista 

ser o setor que lida com o público interno, externo, prazos e diversas 

documentações, entre outras atividades. Por isso, buscou-se saber dos alunos como 

eles avaliam a qualidade do serviço da Secretaria Administrativa da FAS. E, como 

resposta percebe-se que aproximadamente 69% dos discentes respondentes 

consideram como excelente ou bom a realização desse serviço. O Gráfico 27 

adiante exibe essa informação. 

 

Gráfico 27 – Como você avalia a qualidade do serviço prestado pela Secretaria 

Administrativa da FAS: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 
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Partindo da premissa que todo sistema é para ser de fácil operacionalização, 

não diferentemente, o acadêmico, já que a informação deve ser acessada de forma 

rápida e precisa, não gerando dificuldade ao usuário. Procurou-se então, conhecer 

como os discentes avaliam a ferramenta “escolaweb” disponibilizada pela faculdade 

para suas atividades acadêmicas diárias. E, por meio do Gráfico 28, verifica-se que 

cerca de 71% dos alunos respondentes avaliam como excelente ou bom esse 

sistema. 

 

Gráfico 28 – Como você avalia a funcionalidade e operacionalidade do sistema 

acadêmico “escolaweb” utilizado na FAS: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

Para interar-se mais sobre o funcionamento do curso é de suma importância 

que o corpo discente tenha conhecimento dos principais documentos institucionais 

ligado ao curso, como, por exemplo, o manual do aluno. A leitura desse documento 

por parte do aluno é essencial para que ele saiba dos seus direitos e das suas 

obrigações, como discente da graduação. Deste modo, apenas um pouco mais de 

35% dos alunos respondentes confirmaram já terem lido o referido documento. Isso 

é expresso no Gráfico 29, adiante3.         

 

 

 

 

 
3  A CPA divulga, semestralmente, durante a aula inaugural sob a importância da leitura desse 

documento pelos alunos, além disso, mostra a eles como podem acessar no site institucional, o 

referido documento. Como também, já disponibilizou o citado documento nos grupos de Whatsapp 

dos alunos.      
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Gráfico 29 – Você já se propôs a ler o Manual do Aluno, disponível no site da 

FAS (acesso rápido / manual do aluno): 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

Em relação à Coordenação Acadêmica e à Coordenação de Curso, ambas 

segundo os discentes respondentes, se mostram flexíveis totalmente ou em parte 

para solucionarem os problemas pedagógicos dos alunos. Isso foi relatado por cerca 

de 92% dos alunos e é exibido no Gráfico 30 abaixo.   

 

Gráfico 30 – Tanto a Coordenação de Curso quanto a Coordenação Acadêmica 

da FAS demonstram-se flexíveis para solucionar os problemas pedagógicos 

do aluno: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

Já a metodologia de ensino utilizada pelos professores no curso, nas 

disciplinas ora ministradas, desafiaram totalmente ou em parte os alunos 

respondentes a desenvolverem competências críticas e reflexivas. Porém, na 

contramão dessa informação, segundo os discentes, está a disciplina de 

Contabilidade Gerencial. O Gráfico 31 adiante expressa essas informações. 
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Gráfico 31 – A metodologia de ensino utilizada pelo professor tanto na aula presencial quanto na remota emergencial, 

desafiou você a aprofundar conhecimento e desenvolver competência reflexiva e crítica: 

 

   

 
 
Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 
 
 

O trabalho acadêmico em equipe é importante para socialização do indivíduo, além de ser útil para o crescimento 

acadêmico e profissional do discente, já que permite a troca de experiência e de conhecimento entre os envolvidos. De acordo 

com o Gráfico 32 adiante, percebe-se que prevalece junto aos discentes respondentes o sentimento que nas disciplinas cursadas 

existiu a possibilidade de trabalharem em equipe, totalmente ou em parte. Recorrente a disciplina de Contabilidade Gerencial ficou 

um pouco na oposição dessa informação. Adiante, o Gráfico 32 detalha isso.  
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Gráfico 32 – Durante a disciplina cursada você teve oportunidade de aprender a trabalhar em equipe: 

 
 

 
Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 
 
 

A orientação concernente a forma de comunicação oral e escrita é papel essencial dentro de qualquer área de formação, 

seja ela, acadêmica ou não. Por conseguinte, à sua falta traz deficiência na comunicação e atrapalha a produtividade do indivíduo, 

como, por exemplo, produção de relatórios, apresentação, interpretação de problemas, entre outros.  
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Acrescendo a isso, o Gráfico 33 exibe que para os discentes respondentes a(s) disciplina(s) cursada(s) contribuiu totalmente 

ou em parte para melhorar a capacidade de comunicação. Por sua vez, a disciplina de Contabilidade Gerencial apresentou 

informação um pouco diferente das demais. 

 

Gráfico 33 – A disciplina cursada contribuiu para você ampliar e/ou melhorar à sua capacidade de comunicação, tanto na 

forma oral quanto na escrita: 

 

 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 
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Em relação ao grau de dificuldade nas interpretações das questões presentes nas avaliações das disciplinas durante o 

semestre, os alunos respondentes consideram prevalecentemente como de grau médio. Diferentemente do observado nas 

disciplinas de Tópicos da Informação, Análise das Demonstrações Contábeis I e Prática Contábil II, as quais foram consideradas 

como muito difícil, difícil e fácil, respectivamente. O Gráfico 34 expressa essa informação.  

 

Gráfico 34 – Na(s) disciplina(s) cursada(s) como você avalia o grau de dificuldade das avaliações na parte de 

interpretação das questões: 

 

 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 
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A avaliação de um modo geral deve ser encarada como reorientação para uma melhor aprendizagem e para a melhoria do 

sistema de ensino da Instituição, assim como, adaptando o conteúdo não apenas ao objetivo do curso, mas também às 

necessidades de cada turma e dependendo da situação, do próprio discente. Nessa linha, é importante saber se as avaliações 

realizadas estão condizentes com o conteúdo abordado em sala de aula pelo docente, a fim de não produzir mal estar entre os 

atores (alunos e professores). A seguir, de acordo com os discentes respondentes, em praticamente todas as avaliações os 

assuntos estão compatíveis totalmente ou em parte com os conteúdos ministrados pelos professores nas aulas. A exceção 

relatada foi à disciplina de Contabilidade Gerencial. Essas informações podem ser visualizadas no Gráfico 35, a seguir. 

 
Gráfico 35 – Na(s) disciplina(s) cursada(s) as avaliações foram compatíveis com os conteúdos abordados nas aulas pelo 
professor: 

 

 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 
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O comentário realizado pelo docente na devolutiva da avaliação é de suma importância para reorientação da aprendizagem 

do aluno, além de ser chave para obtenção de um melhor desempenho, mas também possibilitar reforçar os assuntos, tanto os 

acertos quanto os erros dos alunos. Por conseguinte, observa-se através do Gráfico 36, que esse feedback, de certa forma, 

apresenta estar fortalecido junto ao corpo docente da instituição, tendo em vista o resultado apresentado ser bem significativo 

positivamente, em todas as disciplinas analisadas.  

 

Gráfico 36 – Na(s) disciplina(s) cursada(s) o professor fez comentários (feedback) na devolução das atividades e das 

avaliações: 

 

 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 
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O plano de ensino é o documento que norteia o processo de aprendizagem do discente, já que contempla a previsão da 

ação docente, às atividades e serve também para o aluno acompanhar o desenvolvimento da disciplina durante o semestre. É de 

extrema importância que todos dos professores da instituição apresentem o referido plano, preferencialmente, no primeiro dia ou 

na primeira semana de aula aos discentes. Através do Gráfico 37 percebe-se um excelente resultado obtido em relação à 

apresentação, discussão e disponibilização desse documento junto aos discentes respondentes, reforçando mais ponto fortalecido 

junto ao corpo docente da instituição. 

 
Gráfico 37 – Na(s) disciplina(s) cursada(s) o professor apresentou, discutiu e disponibilizou o Plano de Ensino da 

disciplina, na primeira semana de aula: 

 

 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 
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O processo de relacionamento interpessoal, professor-aluno, pode ser capaz de motivar o discente a gostar da disciplina e a 

se aproximar do professor. O bom relacionamento interpessoal entre docente-discente favorece a práxis do professor e o processo 

de aprendizagem do aluno, tendo em vista que a faculdade é um espaço de socialização e aprendizagem acadêmica. Portanto, o 

ambiente acadêmico e a maneira como são estruturadas as atividades fundamentais para motivar e criar relações de 

ensino/aprendizagem adequadas aos objetivos dos alunos e professores, influenciando diretamente, no desempenho um do outro.  

Nesse sentido, buscou-se conhecer como é o relacionamento interpessoal dos discentes-docentes da Faculdade do Seridó, 

no intuito que ambos possam construir para resultados de uma aprendizagem cada vez melhor. Assim, pode ser visto no Gráfico 

38, que os discentes respondentes consideram como excelente ou bom o relacionamento interpessoal professor-aluno, à frente 

das disciplinas do curso. A exceção ficou atrelada, segundo os alunos, ao responsável pela disciplina de Contabilidade Gerencial. 

 
Gráfico 38 – Na(s) disciplina(s) cursada(s) como foi o relacionamento interpessoal professor-aluno:  

 

 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 
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Se autoavaliar é favorecer o despertar da consciência dos indivíduos, 

permitindo que estes avaliem seus pontos fortes e fracos. Sendo a reflexão sobre o 

seu próprio desempenho, um meio eficiente para aprender a identificar e corrigir os 

seus erros. Nesse sentido, busca-se através da Tabela 3, conhecer como os 

discentes respondentes da FAS se autoavaliam em relação à assiduidade das aulas, 

atividades realizadas e esclarecimento de dúvidas. 

 
Tabela 3 – Autoavaliação dos Discentes da FAS.  

Segmento 

 

Informação Conceito 

Sim, totalmente Sim, em parte Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discentes 

 

 

 

Considero-me 

assíduo às aulas. 

 

46% 

 

48% 

 

 

6% 

Realizo as 

atividades 

recomendadas 

pelo professor. 

 

50% 

 

50% 

 

 

0,0% 

Busco esclarecer 

minhas dúvidas 

referentes às 

disciplinas 

cursadas, 

consultando o 

professor, livros, 

sites ou outros 

meios.  

 

48% 

 

 

 

 

52% 

 

 

0,0% 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 
 Analisando as informações acima se percebe que os discentes respondentes 

expõem um conceito bem satisfatório em relação aos itens autoavaliados. No 

entanto, é importante relatar certas dificuldades observadas cotidianamente pelo 

corpo docente da Instituição em relação alguns alunos, principalmente, relacionada 

à falta de coesão lexical ao argumentar, escrever e interpretar texto. Além da 

dificuldade em realizar operações básicas de matemática. 
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Complementando isso, é essencial para IES, para Coordenação Acadêmica e 

para Coordenação de Curso conhecer os elogios e as insatisfações vivenciadas pelos 

discentes, durante o semestre cursado. Adiante são expostos os relatos: 

 
Elogios relatados por parte do corpo discente respondente: 

 

▪ Excelentes professores que conseguem transmitirem seus conhecimentos e 

ajudando na formação de novos profissionais para o mercado contábil; 

▪ Reconhecimento do empenho da Coordenação de Curso e dos professores 

em atender às necessidades dos alunos, demonstrando empatia frente às 

dificuldades impostas pelo atual senário de pandemia de Covid-19; 

▪ Todos os professores estão de parabéns pelos esforços realizados ao longo 

do semestre para cumprir com as aulas remotas; 

▪ Parabéns a toda equipe da faculdade pelo esforço para que tudo ocorresse 

bem durante o semestre; 

▪ Maravilhosos professores, como, por exemplo, os de Contabilidade Comercial 

e Empresarial, Legislação Triburária e Contabilidade Aplicada ao Setor Público; 

▪ A professora de Contabilidade Básica que contribui bastante para o nosso 

aprendizado, se empenhando para proporcionar um aula dinâmica e diversificada 

durante o semestre; 

▪ O ensino no formato online está sendo ótimo, mesmo sendo novidade para 

minha realidade de estudo; 

▪ Aula da professora de Orçamento Empresarial é maravilhosa.  

 
Insatisfações relatadas por parte do corpo discente respondente: 

 

▪ Devido a mudança temporária no formato da aula presencial para remota 

seria interessante reduzir o valor da mensalidade; 

▪ Apreensão de não assimilar o conteúdo das disciplinas cursadas devido o 

novo formato temporário das aulas (remotas); 

▪ Pouca interação dos alunos com o professor durante as aulas na modalidade 

remota; 

▪ Alguns professores demoram para disponibilizar o link da aula remota 

gravada; 
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▪ Muito conteúdo disponibilizado pelos professores, mesmo diante do atual 

cenário e estamos com certa dificuldade para assistir as aulas na modalidade 

remota; 

▪ Ter mais oportunidade de estágio; 

▪ Certos professores demoram para postar as notas no sistema e só colocam 

as notas da primeira unidade juntamente com a da segunda, causando insatisfação;  

▪ Falta de flexibilidade com a turma concluinte; 

▪ Carece ter mais prática relacionada a rotina de escritório contábil; 

▪ Sistema acadêmico escolaweb poderia ser mais dinâmico e disponibilizar 

dados com rendimento acadêmico, histórico, certidão, etc; 

▪ A forma de ensino de alguns professores necessitam serem revistas, a fim de 

melhorar a didática e a dinâmica das aulas. 

 

5.3 REFLEXÕES E RECOMENDAÇÕES DE MELHORIAS 

 

O processo de autoavaliação é cada vez mais expressivo na vida institucional 

já que possibilita a tomada de decisão, seja ela, no processo didático-pedagógico ou 

no acadêmico. Assim sendo, as informações produzidas serve de parâmetro para o 

gestor atuar com mais segurança no processo pedagógico-acadêmico.  

Contudo, mesmo os resultados acima apresentando na sua grande maioria 

pontos positivos, há necessidades pontuais de aprimoramento de alguns itens, 

cabendo assim, a Coordenação analisar o momento mais oportuno para fazê-los. 

Entre eles, a CPA sugere: 

 

▪ Verificar junto à bibliotecária da faculdade a possibilidade de criação de 

panfleto, com orientações de como os discentes devem proceder para solicitar 

empréstimo de livro e outros materiais, já que a utilização desse espaço pelos 

alunos está suspensa, devido à pandemia de Covid-19; 

▪ No caso de prosseguir como o modelo de aula remota emergencial para o 

semestre seguinte, que todos os professores disponibilizem os vídeos das aulas 

remotas gravadas de suas disciplinas, até 48 horas, após as aulas serem 

ministradas; 
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▪ Encontrar alternativas preventivas para minimizar ou reverter à evasão dos 

discentes; 

▪ Ao continuar com as aulas na modalidade remota emergencial para o 

segundo semestre, que às disciplinas específicas de cálculo não sejam ofertadas;  

▪ As disciplinas apontadas pelos discentes como não bem avaliadas sejam 

objeto de análise entre os docentes envolvidos e a Coordenação de Curso. 

 

5.4 AUTOAVALIAÇÃO PELO CORPO DOCENTE  

 

Conforme já mencionado a missão representa a razão de existência de uma 

organização, para isso ela deve envolver um propósito básico da organização e 

transmitir seus valores a funcionários, clientes, fornecedores e a sociedade. Nesse 

sentido, foi perguntado aos docentes se eles têm percebido que as atividades 

desenvolvidas pela Instituição procura seguir a missão institucional. E, para 100% 

dos respondentes, isso vem sendo seguido totalmente ou em parte, conforme 

expressa o Gráfico 39, adiante. 

 

Gráfico 39 – A FAS tem como missão "difundir conhecimento, 

compreendendo o contexto na qual está inserida, proporcionando a realização 

do tripé ensino, pesquisa e extensão, mantendo o compromisso como o 

desenvolvimento regional." No seu dia a dia, você tem percebido que as 

atividades na Instituição seguem essa missão: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

É importante o corpo docente ter conhecimento de certos documentos 

institucionais, como, por exemplo, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), já 
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que ele é o documento norteador das ações da instituição e das práticas 

acadêmicas para o quinquênio projetado. Nesse sentido, buscou-se saber do corpo 

docente se eles têm conhecimento da existência do conteúdo desse documento. E, 

com base no Gráfico 40, percebe-se que 60% dos professores respondentes sabem 

da existência e conhecem o conteúdo do referido documento. Assim sendo, no 

momento oportuno, recomenda-se que os demais professores se atualizem em 

relação a esse documento institucional, ou seja, façam a devida leitura. 

 

Gráfico 40 – O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é documento de 

planejamento elaborado a fim de orientar as políticas (ações) da FAS. Em 

relação a esse documento, marque uma das opções a seguir: 

 

 Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020)   

 

É por meio do tripé ensino, pesquisa e extensão, que todo o conhecimento 

produzido dentro dos muros acadêmicos deve chegar à população externa. Logo, 

tanto os projetos de extensão quanto os de pesquisa acadêmica devem ser feitos de 

maneira que a faculdade e a sociedade sejam beneficiadas. Prontamente, procurou-

se saber do corpo docente se eles participaram de alguma forma de projetos de 

atividades de extensão ou de pesquisa nos últimos anos, e para 50% dos 

professores respondentes, isso ocorreu. O Gráfico 41 exibe essa informação. 
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Gráfico 41 – Você desenvolveu ou participou de projeto(s) de pesquisa ou de 

extensão na FAS, nos últimos três anos: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020)   

 

 Para os professores envolvidos nos últimos anos no projeto de pesquisa ou 

de extensão, o apoio da faculdade na realização desses eventos foi considerado na 

sua maioria como bom e excelente. Isso é expresso no Gráfico 42 adiante.   

 

Gráfico 42 – Como foi o apoio da FAS na realização do(s) projeto(s) de 

pesquisa ou de extensão, nos últimos anos, quanto aos seguintes itens: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

Parte essencial da vida do docente está além da atividade exclusiva de sala 

de aula, já que várias outras atividades externas podem ser agregadas, como, por 

exemplo, participar de congressos, palestras, simpósios e seminários. Isso 

enriquece a experiência acadêmica do professor. Nesse intuito, foi questionado ao 

corpo docente da Instituição se eles participaram nos últimos anos de algum evento 

acadêmico externo, e, como resposta, apenas 30% dos professores alegaram terem 

participado. O Gráfico 43 exibe essa informação. 
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Gráfico 43 – Você participou de eventos externos acadêmicos (congresso, 

simpósio, palestra, etc.), nos últimos três anos: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

 Para os professores que participaram de evento acadêmico externo e 

demandaram alguma solicitação à FAS, 67%, consideram que o atendimento foi 

realizado parcialmente. Vale destacar que o docente que participa destes eventos 

estabelece relacionamento que pode virar oportunidade de ampliação/divulgação do 

nome da instituição, além da troca importante de informações acadêmicas sobre 

interesse em comum, que pode ser utilizada em proveito da própria comunidade 

acadêmica. O resultado é exposto no Gráfico 44, a seguir. 

 

Gráfico 44 – Como foi o atendimento da FAS à sua demanda para participar de 

eventos externos acadêmicos, nos últimos três anos: 

  

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

Adiante, procurou-se identificar como o corpo docente da Faculdade 

considera a divulgação dos resultados da autoavaliação institucional, produzida pela 

CPA. E, para 70% dos professores respondentes, essa divulgação é satisfatória 
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totalmente ou em parte. Além disso, para 50% desses respondentes, os resultados 

produzidos pela CPA são usados totalmente ou em parte na revisão do 

planejamento e das ações acadêmicas. Isso pode ser visualizado nos Gráficos 45 e 

46, respectivamente. 

 

Gráfico 45 – Você considera satisfatória a divulgação dos resultados da 

Autoavaliação Institucional produzido pela CPA, nos últimos três anos: 

 

Gráfico 46 – Os resultados da Autoavaliação Institucional são utilizados na 

revisão do planejamento e das ações acadêmicas da FAS:  

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

Investir periodicamente no acervo da biblioteca permite aos seus usuários 

constante renovação de conhecimento. A ausência disso, contudo, pode causar, 

entre outras coisas, déficit de aprendizagem e evasão de alunos do curso. Já na 

outra ponta, ter livros atualizados possibilita o docente tornar a aula mais envolvente 

e atrativa para os alunos. Complementando essa ideia, cerca de 89% dos 

professores respondentes consideram o acervo da biblioteca da faculdade como 

bom e excelente. Além disso, 90% dos professores não demandaram nenhuma 

compra de novos livros no primeiro semestre de 2020. Por outro lado, o único que 
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demandou, não obteve retorno do referido pedido4, ou seja, se o pedido foi deferido 

ou indeferido pela faculdade. Os Gráficos 47 e 48 expõem essas informações. 

 

Gráfico 47 – Como você avalia a atualização do acervo da biblioteca da FAS, 

em relação aos livros associados à(s) sua(s) disciplina(s), nos últimos três 

anos: 

 

Gráfico 48 – Você solicitou à Coordenação de Curso, neste semestre, 

alguma aquisição para compra de livro(s) relacionado(s) à sua disciplina: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

 Nem sempre o planejamento feito para cumprimento do plano de ensino será 

estabelecido pelo docente, já que diversos imprevistos durante o semestre pode 

ocorrer. Além disso, tanto o método utilizado quanto os objetivos da aula podem ser 

alvos de críticas dos alunos que são importantes avaliadores do plano e, 

consequentemente, necessitar de ajustes no decorrer das aulas ministradas.  

Nessa lógica foi indagado ao corpo docente da instituição se diante da 

mudança temporária do formato da aula presencial para remota emergencial, foi 

 
4 Email enviado em 09/02/2020 para Coordenação de Curso. 
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possível cumprir com o plano de ensino, o qual para 90% dos professores 

respondentes, isso ocorreu totalmente ou em parte. O Gráfico 49 exibe essa 

informação. 

 

Gráfico 49 – Diante da mudança temporária do formato da aula presencial para 

remota emergencial foi possível cumprir com o programado no Plano de 

Ensino, na(s) disciplina(s) ministrada(s): 

  

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

 Para mais, todos os professores respondentes consideram que as avaliações 

aplicadas para os alunos na modalidade remota emergencial apresentam resultados 

satisfatórios na sua totalidade ou em parte. Isso é expresso no Gráfico 50, adiante.    

 

Gráfico 50 – As avaliações aplicadas de forma remota emergencial para os 

alunos apresentaram resultados satisfatórios de aprendizagem: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

Saber ouvir, ser receptível às sugestões e críticas é sempre uma das 

principais características intrínseca que os gestores educacionais têm de possuir. 
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Esses elementos trazem qualidade ao relacionamento interpessoal – coordenação e 

professores – no âmbito acadêmico. Por isso, buscou-se saber do corpo docente se 

à Coordenação de Curso foi receptível as sugestões ou críticas em função da 

mudança temporária das aulas presenciais para remota emergencial. E, para 80% 

dos professores respondentes, isso ocorreu. O Gráfico 51 abaixo traz o referido 

resultado. 

 

Gráfico 51 – A Coordenação de Curso foi receptível às sugestões ou críticas 

realizas pelos professores, em função da mudança temporária das aulas 

presenciais para remota emergencial:  

  

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

Partindo da premissa que todo sistema é para ser de fácil operacionalização, 

não diferentemente, o acadêmico, já que a informação deve ser acessada de forma 

rápida e precisa, não gerando dificuldade ao usuário. Procurou-se então, conhecer 

como os docentes avaliam a ferramenta “escolaweb” disponibilizada pela faculdade. 

E, por meio do Gráfico 52, verifica-se que 70% dos professores respondentes 

avaliam como excelente ou bom essa ferramenta. Destaca-se também que esse 

resultado foi similar ao obtido junto aos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jjabrasil.com.br/relacionamento-intrapessoal-x-interpessoal-no-ambiente-de-trabalho-3/
http://www.jjabrasil.com.br/relacionamento-intrapessoal-x-interpessoal-no-ambiente-de-trabalho-3/
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Gráfico 52 – Como você avalia a funcionalidade e operacionalidade do sistema 

acadêmico “escolaweb” existente na FAS: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

A Faculdade, como uma Instituição que se desenvolve continuamente, não 

deve prescindir que seu corpo docente acompanhe nesse processo, pois, se assim o 

faz, abre mão de uma ferramenta poderosa na transformação do meio acadêmico – 

o aperfeiçoamento dos saberes indispensáveis à praxe educacional e profissional. 

Imediatamente, a faculdade deve periodicamente incentivar, investir e fornecer 

meios para a capacitação do seu corpo docente.  

Nessa linha, buscou-se saber do corpo docente da FAS, se eles realizaram 

algum tipo de capacitação promovida pela IES no primeiro semestre do corrente 

ano. E, por meio do Gráfico 53, verifica-se que apenas 20% dos professores 

respondentes alegaram ter participado de capacitação promovida pela faculdade. Já 

em relação se o referido segmento realizou algum curso online, direcionado a sua 

área de atuação, proposto no relatório da CPA do ano anterior, percebe-se que 

somente, 50% dos professores confirmaram ter realizado algum curso indicado no 

relatório. Isso é exposto no Gráfico 54 adiante.    
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Gráfico 53 – Neste semestre você participou de alguma capacitação 

acadêmica promovida pela FAS: 

 

Gráfico 54 – Você realizou neste semestre algum curso online, ligado a sua 

área de atuação acadêmica, sugerido no último relatório de Autoavaliação 

Institucional produzido pela CPA: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

 Com as aulas presenciais suspensas temporariamente pela faculdade, as 

aulas remotas emergencial é o desafio tanto para alunos quanto para professores 

que não estão adaptados à nova realidade, sem contar que ainda há várias 

dificuldades a serem vencidas por ambos. Deste modo foi questionado ao corpo 

docente se eles apresentaram alguma dificuldade para lecionar na modalidade 

remota, e para 40% dos professores respondente, isso realmente existiu. O que 

indica a importância da faculdade proporcionar para os seus docentes um 

treinamento voltado à aula remota. O Gráfico 55 cita essa dificuldade. 
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Gráfico 55 – Você apresentou dificuldade para lecionar na modalidade remota 

emergencial: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

A IES optando em continuar temporariamente pela aula na modalidade 

remota é importante que ela ofereça um suporte adequado para aos professores 

exercerem com excelência às suas atividades acadêmicas. Com base nisso, foi 

perguntado aos docentes como foi o suporte oferecido pela faculdade em relação às 

aulas remotas ofertadas. E, assim sendo, 90% dos docentes respondentes 

consideram que o suporte ofertado foi excelente a bom. Isso pode ser visualizado no 

Gráfico 56, a seguir. 

 

Gráfico 56 – Em relação às aulas remotas ministradas na modalidade 

emergencial, como foi o suporte oferecido pela FAS: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

Uma boa ferramenta eletrônica tanto para transmitir quanto para otimizar as 

aulas remotas é essencial para o atual momento vivenciado na educação. Além de 

permitir ao docente comunicar-se com seus alunos em tempo real, promovendo 

debates, compartilhando informações e atividades. A partir disso, buscou-se saber 



54 
 

dos professores da faculdade como eles consideram a ferramenta Google Hangouts 

nas transmissões das aulas. Deste modo, percebe-se que 90% dos docentes 

respondentes avaliam como excelente a bom, a referida ferramenta. O Gráfico 57 

expressa isso. 

 

Gráfico 57 – Como você classifica a ferramenta Google Hangouts (Meet) 

utilizada pela FAS, para transmitir as aulas remotas emergencial:  

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020)  

 

Adiante, segue a visão da Coordenação de Curso em relação aos seguintes 

questionamentos: 

 

Tabela 4 – Visão da Coordenação de Curso da Faculdade do Seridó. 

Indagamento Resposta 

Qual foi à maior dificuldade 

enfrentada para atrair os alunos a 

permanecer no curso, com as aulas 

realizadas de forma remota 

emergencial ? 

“O entendimento dos alunos em relação à 

modalidade de aula, pois os mesmos 

consideram como sendo Ead. Logo, pelo 

fato do ensino Ead ser mais barato, os 

alunos querem diminuir os valores de suas 

parcelas. Outro ponto importante está no 

acesso às ferramentas, pois os alunos não 

estão habituados. Além de outros 

obstáculos como o acesso à internet”. 

Como a própria Coordenação de 

Curso procura estreitar o vínculo 

“Buscando sempre o diálogo quando se 

trata de solucionar problemas. 
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com os alunos da instituição, dentro 

da sala de aula, na busca por um 

relacionamento acadêmico 

satisfatório ? 

Incentivando os alunos a debaterem as 

aulas com seus professores e 

disponibilizando tempo de atendimento”. 

Como a própria Coordenação de 

Curso procura estreitar o vínculo 

com os docentes da instituição, a fim 

de facilitar o sentimento de união e 

trabalho em equipe ? 

“A coordenação está sempre aberta para 

ouvir os docentes da faculdade. Para 

tanto, realiza constantes reuniões para 

debates e sugestões, além de se mostrar 

disponível para orientações”. 

Em sua opinião o que pode ser 

absorvido de positivo do formato de 

aulas remotas emergencial para o 

formato presencial ?  

“Este período foi essencial para avaliarmos 

nossa forma de ensino. Entender que 

outras ferramentas podem fazer parte das 

aulas tradicionais. Foi importante para 

entendermos que temos de reinventarmos 

constantemente”.  

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

Analisando as respostas fornecidas acima, percebe-se que a maior 

dificuldade enfrentada foi convencer os discentes que as aulas remotas podem ser 

eficaz para o ensino-aprendizado. Além do mais, o uso das plataformas online deve 

continuar para o formato tradicional (presencial).  

 

5.5 REFLEXÕES E RECOMENDAÇÕES DE MELHORIAS 

 

Espera-se que as informações produzidas por este relatório possam auxiliar o 

gestor a atuar com mais segurança no processo pedagógico-acadêmico e que os 

questionamentos levantados acendam novas reflexões no segmento docente, diante 

do desafio de lecionar no novo normal, atraindo os alunos a se manterem ativos e 

focados nas aulas remotas. Além do mais, esta CPA sugere: 

 

▪ Capacitar o corpo docente a nova modalidade de aulas remotas emergencial, 

a fim de não existir discrepâncias nesse segmento, principalmente, na 

operacionalidade de ferramentas auxiliares, ligadas as atividades acadêmicas; 
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▪ Leitura por parte dos professores que desconhecem o conteúdo dos 

documentos institucionais, tais como, o PDI, o PPC e Manual do Aluno; 

▪ Participar pelo menos uma vez ao ano, tanto à coordenação de curso quanto 

os docentes, de eventos externos à faculdade (congresso, seminário, palestras, 

etc.); 

▪ Acompanhar a abertura do programa de adesão ao FIES, a fim de credenciar 

à Faculdade a ofertar novas vagas e, consequentemente, aumentar o quantitativo de 

alunos no curso de graduação.  
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5.6 AUTOAVALIAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO 

 

Seguindo o entendimento que a missão representa a razão de existência de 

uma organização, para isso ela deve envolver um propósito básico da organização e 

transmitir seus valores a funcionários, clientes, fornecedores e a sociedade. Foi 

perguntado aos funcionários administrativos se eles têm percebido que as atividades 

desenvolvidas pela faculdade procura seguir a missão institucional. E, segundo os 

respondentes, isso vem sendo seguido totalmente ou em parte, conforme expressa 

o Gráfico 58, adiante. 

 

Gráfico 58 – A FAS tem como missão "difundir conhecimento, 

compreendendo o contexto na qual está inserida, proporcionando a realização 

do tripé ensino, pesquisa e extensão, mantendo o compromisso como o 

desenvolvimento regional." No seu dia a dia, você tem percebido que as 

atividades na FAS seguem essa missão: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

Ademais, procurou-se identificar como os funcionários administrativos da 

Faculdade consideram a divulgação dos resultados da autoavaliação institucional, 

produzida pela CPA. E, para esse segmento, a divulgação é considerada satisfatória 

totalmente ou em parte. Além do mais, para metade dos funcionários os resultados 

produzidos pela CPA são usados em parte na revisão do planejamento e das ações 

administrativas. Isso pode ser visto nos Gráficos 59 e 60, respectivamente. 
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Gráfico 59 – Você considera satisfatória a divulgação dos resultados da 

Autoavaliação Institucional produzido pela CPA, nos últimos três anos: 

 

Gráfico 60 – Os resultados da Autoavaliação Institucional são utilizados na 

revisão do planejamento e das ações da Secretaria Administrativa da FAS: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

 Os relatórios produzidos semestralmente pela CPA não se destina a mera 

formalidade documental, mas, sim, para cumprir o seu objetivo de nortear as ações 

da instituição em direção à qualidade dos processos de ensino aprendizagem, 

pedagógico, didáticos e administrativos. Nesse sentido, foi perguntado aos 

funcionários administrativos se as ações trazidas no último relatório produzido pela 

CPA, referente as ações destinadas a esse setor está sendo discutida e efetivada 

pelo aludido ambiente. E, como resposta, percebe-se que isso não vem sendo 

realizado pelo setor administrativo. O Gráfico 61 adiante expressa isso.  
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Gráfico 61 – A Secretaria Administrativa da FAS já analisou e discutiu as 

ações existentes no PDI para este ano, constante também no último relatório 

de Autoavaliação Institucional produzido pela CPA, relativo às atribuições 

administrativas: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

A Faculdade como uma Instituição que se desenvolve continuamente não 

deve prescindir que seus funcionários administrativos acompanhem nesse processo, 

pois, se assim o faz, abre mão de uma ferramenta poderosa na transformação do 

meio administrativo – o aperfeiçoamento das atividades cotidianas indispensáveis à 

praxe acadêmica operacional. Imediatamente, a IES deve periodicamente incentivar, 

investir e fornecer meios para a capacitação do seu corpo docente. Nessa linha, 

buscou-se saber dos funcionários administrativos se eles realizaram algum tipo de 

capacitação promovida pela IES, no primeiro semestre do corrente ano. E, através 

do Gráfico 62, verifica-se a não ocorrência da capacitação. 

 

Gráfico 62 – Neste semestre você participou de alguma capacitação 

promovida pela FAS: 

    

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 
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É de suma importância conhecer a demanda que o setor administrativo 

absorve diariamente, principalmente, durante o período de aulas remotas 

emergencial. Por isso, os funcionários administrativos foram indagados em relação a 

demanda recebida e como resposta, percebe-se que ocoreu um aumento 

direcionado a essa demanda ao setor administrativo. Além do mais, o tempo 

demandado para os funcionários responderem as solicitações recebidas foi 

reduzida, tendo em vista, supostamente, pela diminuição do horário de expediente 

interno. Esses resultados são expressos nos Gráfico 63 e 64, respectivamente. 

 

Gráfico 63 – Diante da mudança temporária na modalidade de aula 

presencial para remota emergencial por causa da pandemia de Covid-19, a 

demanda dos serviços na Secretaria Acadêmica: 

 

Gráfico 64 – Devido à mudança temporária na modalidade de atendimento 

presencial para remota emergencial por causa da pandemia de Covid-19, o 

tempo demandado para responder as solicitações, tanto dos professores 

quanto dos alunos, por parte da Secretaria Administrativa: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

 Realizar feedback no ambiente de trabalho serve para aprimorar as 

habilidades dos colaboradores, criar confiança e solucionar problemas que possam 
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estar acontecendo no seu setor. Assim sendo, foi perguntado aos funcionários 

administrativos se eles costumam realizar tal prática e todos responderam que 

realizam, mas esporadicamente. Isso pode ser visto no Gráfico 65 abaixo. 

 

Gráfico 65 – Você costuma realizar feedback com à sua equipe de trabalho, a 

fim de aperfeiçoar as atividades da Secretaria Administrativa: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 

 

Partindo da premissa que todo sistema é para ser de fácil operacionalização, 

não diferentemente, o administrativo e acadêmico, já que a informação deve ser 

acessada de forma rápida e precisa, não gerando dificuldade aos seus usuários. 

Procurou-se então, conhecer como os funcionários administrativos consideram a 

ferramenta “escolaweb” existente na faculdade. E, por meio do Gráfico 66, verifica-

se há divergência de opinião em relação a essa ferramenta, já que alguns 

consideram como bom e outros como regular. 

 

Gráfico 66 – Como você avalia a funcionalidade e operacionalidade do sistema 

administrativo/acadêmico “escolaweb” existente na FAS: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 
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O ambiente de trabalho é um dos pilares de sustentação de qualquer empresa e ter esse ambiente agradável está 

diretamente ligado aos resultados dos colaboradores. Nessa linha, foi perguntado aos funcionários administrativos como eles 

consideram o seu ambiente de trabalho relacionados aos itens discriminados adiante e percebe-se que na sua maioria foram bem 

avaliados. Contudo, cabe um olhar mais particularizado para ajustes pontuais de alguns elementos. O Gráfico 67 mostra esses 

dados. 

 

Gráfico 67 – Avalie seu ambiente de trabalho em relação a: 

 

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 
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Adiante, segue a visão do Setor Administrativo em relação aos seguintes 

questionamentos: 

 

Tabela 5 – Visão do Setor Administrativo da Faculdade do Seridó. 

Indagamento Resposta 

Em que a faculdade pode melhorar 

ou se preparar em relação ao setor 

administrativo, caso as atividades 

acadêmicas permaneçam de forma 

remota emergencial, no semestre 

seguinte, devido à pandemia de 

Covid-19 ? 

“Fazer treinamento para capacitar melhor 

tanto a Secretaria quanto os professores”. 

Exteriorize sua sugestão, crítica, 

preocupação ou elogio a qualquer 

setor da faculdade:  

“Precisamos ajustar mudanças para o 

próximo semestre, pois a pandemia mudou 

drasticamente a rotina da faculdade. 

Temos de nos unir para analisar o novo 

contexto”. 

“Falha na comunicação que acredito ser 

um problema de diversas empresas, mas 

que podemos melhorar em nossa 

instituição”. 

“O fato de não existir um protocolo de 

orientação (manual) para a realização de 

alguns procedimentos administrativos, 

dificulta a realização de certas atividades”. 

“Podemos contribuir mais para o 

crescimento da instituição, faltando apenas 

suprimir algumas barreiras”.  

Fonte: CPA (FAS, Curso de Ciências Contábeis, junho/2020) 
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5.7 REFLEXÕES E RECOMENDAÇÕES DE MELHORIAS 

 

O setor administrativo é uma das áreas mais importante dentro da Instituição 

de Ensino Superior e que requer atenção especial por todos os setores da 

faculdade, já que o seu processo de excelência ou não, reflete diretamente no dia a 

dia das demais atividades acadêmicas desenvolvidas. Assim sendo, esta CPA 

sugere: 

 

✓ Possibilidade de a Faculdade ofertar capacitação periódica e específica para 

o referido setor; 

✓ As ações trazidas no último relatório produzido pela CPA, referente as ações 

programadas no PDI, destinadas ao setor administrativo sejam discutidas e 

efetivadas, no segundo semestre. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A CPA consciente de que o processo de divulgação dos resultados chega a 

ser tão importante quanto o ato de proceder à avaliação, tem priorizado a divulgação 

dos resultados através de diferentes meios, tais como: reuniões com diversos 

segmentos acadêmicos (feedback), exposição de documentos informativos nas 

salas de aula (folders) e divulgação em site institucional. Sem contar que essa 

divulgação tem por objetivo dar transparência, publicidade e credibilidade à 

autoavaliação institucional, para toda comunidade acadêmica. 

Quanto aos resultados apresentados avançamos e melhoramos em alguns 

aspectos, mas temos que melhorar em outros. Como gestão temos que discutir, 

estudar e refletir esse relatório, buscando ações que possam atender aos anseios 

dos envolvidos que responderam e refletiram sobre diversos pontos apresentados, 

se as ações já existem, reforçá-las. 

Alguns pontos percebidos durante o processo de autoavaliação merecem 

atenção, entre eles: i) a importância de credenciar a faculdade no programa de 

adesão ao FIES do governo federal; ii) trabalhar a consciência e o emocional dos 

alunos para prosseguir com os estudos na modalidade remota emergencial; iii) a 

falta de maturidade e responsabilidade de parte de alguns discentes, enquanto 

avaliadores, relacionado ao preenchimento do questionário de qualquer forma, ou 

seja, não correspondendo na realidade as disciplinas cursadas no período, pelo 

próprio aluno e, iv) necessidade de iniciar a formulação do novo PDI para o 

quinquênio 2021/2025. 

 Por fim, em meio a esse cenário dramático de pandemia de Covid-19 que o 

mundo e a sociedade brasileira enfrentam, e não diferentemente às IES, há 

necessidade de se reestruturar/adequar a partir de ampla discussão e definição de 

prioridades com plena participação da comunidade acadêmica, mesmo 

reconhecendo que grande parte dos problemas vivenciados no semestre, tendo sido 

revertido durante o próprio período, mostrando-se com isso, o comprometimento de 

toda equipe acadêmica. 

 

Este é o relatório.      

Currais Novos (RN), 18 de junho de 2020 
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