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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 deve ser
responsável pelas avaliações internas (institucional e de curso). A partir de
2008, a CPA da FAS passou a conduzir as avaliações institucionais e de curso.
Atualmente a IES conta com o funcionamento de um (01) curso de graduação
na área de Ciências Contábeis, com aproximadamente 70 alunos matriculados
e cinco (05) cursos de especialização Lato Sensu (Controladoria, Licitação e
Gestão Pública; Pedagogia e Educação Infantil; Psicopedagogia Clínica e
Institucional; Coordenação Pedagógica e Assistência e Direitos Sociais).
O processo avaliativo na Faculdade ocorre em duas etapas, as quais
são realizadas uma a cada final de semestre. O presente relatório traz os
resultados da autoavaliação de curso sobre o atual semestre, além do perfil
socioeconômico dos discentes ingressantes na Instituição e procura também
realizar uma análise do último ENADE, voltado aos estudantes do Curso de
Bacharelado em Ciências Contábeis. Acrescendo a isso, a presente Comissão
analisou o resultado do simulado aplicado em outubro de 2017 nos discentes
da Instituição que poderão participar do referido exame, no segundo semestre
do corrente ano.
Em relação às atividades desenvolvidas pela CPA no decorrer do
primeiro semestre deste ano na Instituição, destaca-se que essa Comissão
sinalizou nas reuniões a qual participou, entre elas, a Pedagógica e do
Conselho de Gestão Acadêmica, os resultados da avaliação externa relativa à
FAS, pela Comissão de Avaliação do INEP (ocorrido em dezembro de 2017),
realçando os itens cuja avaliação tenha sido inferior a nota 3,0 (três),
abrangendo todos os conceitos atribuídos aos critérios nos 5 (cinco) eixos e
não somente à nota final.
Desta forma, os dados das análises quantitativas e qualitativas dos
processos avaliativos, externo e interno, trazem informações importantes que
permitem aprofundar o conhecimento das múltiplas realidades existentes na
Instituição e, sobretudo, constituem-se em ferramenta que pode ser utilizada
para orientar o planejamento e a implementação de ações, bem como, o
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desenvolvimento de políticas e programas de aperfeiçoamento da atuação
institucional.

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, dos cursos de
graduação e do desempenho dos estudantes. Essa avaliação assume um
papel significativo no fortalecimento da educação superior, se permitindo ser
utilizada como instrumento diagnóstico para referenciar e definir políticas para
o desenvolvimento institucional e social.
No processo avaliativo de uma IES busca-se identificar o seu perfil e a
qualidade da sua atuação, considerando suas atividades, seus cursos,
programas oferecidos, projetos, etc. No caso dos cursos de graduação, a
avaliação tem como objetivo verificar as condições de ensino oferecidas, o
perfil do corpo docente e a organização didático-pedagógica, bem como a
avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação em
relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e competências.
Para o processo avaliativo de curso de 2018.1 na FAS foram validados
os instrumentos de pesquisa em reunião da CPA, que consistiram em questões
sobre os docentes, às disciplinas, o Coordenador do Curso, o curso em si, a
infraestrutura da instituição e os serviços de forma geral oferecidos pela
Instituição.
Cada segmento (docentes, discentes, coordenador de curso e
funcionários administrativos) foi convidado a participar da avaliação através de
e-mail, de chamadas nos grupos de redes sociais (WhatsApp) dos envolvidos,
além de aviso nas salas de aulas. O acesso aos questionários também ocorreu
por meio de e-mail, no período de 02 a 21 de junho de 2018.
É necessário mencionar que o sistema utilizado para a coleta dos dados
(Formulário Google) atende, por enquanto, às necessidades e/ou objetivos da
avaliação, tendo em vista o baixo quantitativo de envolvidos na pesquisa. No
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entanto, a CPA ressalta a importância da implantação de um sistema avaliativo
informatizado, a curto e médio prazo.
Em todo o processo de avaliação de curso de 2018.1, dos 66 possíveis
alunos da graduação respondentes, foram validados 37 questionários, o
equivalente a 56% do total de discentes. A evolução histórica da participação
do segmento acadêmico (docentes, discentes e funcionários administrativos)
da FAS, encontra-se no Gráfico 1 a seguir:

Gráfico 1 - Evolução da participação dos discentes, docentes e
funcionários administrativos na avaliação institucional da FAS, período
2016.2 a 2018.1
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Fonte: CPA (FAS, julho de 2018)

Além disso, chama-se atenção para o histórico (representatividade) do
quantitativo de alunos existente no quadro da graduação da Instituição, nos
últimos semestres, conforme se observa abaixo, através da Tabela 1.
Tabela 1 – Quantidade de alunos na graduação

Fonte: CPA (FAS – Julho/2018)

Em relação aos dados analisados, ressalta-se que tanto os gestores
como os coordenadores (Acadêmico e de Curso), docentes, funcionários
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administrativos e discentes têm acesso aos dados gerais (estruturado em
relatório) do processo avaliativo por meio de reuniões e feedback, sempre no
início do semestre letivo seguinte, além da possibilidade de consultá-lo no site
institucional ou fisicamente na Secretaria Acadêmica da faculdade.

2 METODOLOGIA

O presente relatório foi desenvolvido através de uma pesquisa descritiva
e exploratória, com o propósito de conhecer:

i) as características das questões objetivas aplicadas durante o ENADE de
2015, levando em conta o resultado do desempenho dos estudantes de
Bacharelado em Ciências Contábeis no referido exame;
ii) a performance dos discentes da FAS que participaram do preparatório
(simulado) para o aludido exame;
iii) o perfil dos discentes ingressantes na FAS, no primeiro semestre do
corrente ano, e;
iv) a imagem que os alunos da Graduação de Ciências Contábeis da FAS têm
em relação ao curso freqüentado.

3 RESULTADOS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Inicialmente optou-se por realizar o levantamento do último exame
nacional aplicado ao curso de bacharelado em Ciências Contábeis, para em
seguida compará-lo com o desempenho dos discentes concluintes da FAS, que
prestarão o referido exame no decorrer do segundo semestre deste ano. Por
fim, será apresentado o resultado do processo da Avaliação Institucional de
2018.1, voltado à avaliação do curso na Instituição. Assim, as etapas foram
divididas:


Enade 2015 – Mapeamento dos temas e da taxa de acerto das questões

de formação geral e de conhecimento específico do curso de Ciências
Contábeis;
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Simulado Enade discentes da FAS – Mapeamento da taxa de acerto das



questões de formação geral e de conhecimento específico do curso, no
simulado aplicado em dezembro de 2017;


Perfil dos discentes ingressantes no primeiro semestre na Faculdade do

Seridó, no ano de 2018;


Análise da autoavaliação do curso de Ciências Contábeis da FAS.

As informações coletadas na pesquisa estão dispostas conforme
gráficos, tabelas e quadros comparativos, no sentido de tornar a informação
mais clara e objetiva possível. Tanto para as informações quanto para os
dados apontados pela CPA como situações de alerta e de melhoria, deve-se
por parte dos Gestores e Coordenadores da Instituição considerar a realização
de ações de melhoria dos pontos fracos identificados.
3.1 ENADE 2015 – Análise das Questões Objetivas dos Estudantes de
Ciências Contábeis no Brasil:

Dentro desta estrutura avaliativa, o Enade é um exame realizado pelo
INEP com a finalidade de avaliar o desempenho dos estudantes do ensino
superior. Esse exame é constituído de uma prova, com um componente
avaliativo da Formação Geral e outro da Formação Específica do curso de
graduação e é aplicado aos estudantes concluintes, oferecendo, a partir de
seus resultados, elementos para a construção de indicadores de qualidade do
curso.
Deste modo, o resultado do Enade, aliado às respostas do questionário
do

estudante,

constituem-se

insumos

fundamentais

para

o

cálculo

dos indicadores de qualidade da educação superior: Conceito ENADE, CPC e
IGC. Esses indicadores mensuram a qualidade do curso e da instituição do
país, sendo utilizado tanto para o desenvolvimento de políticas públicas para a
educação superior quanto para fonte de consultas pela sociedade.

Dando

continuidade a esses indicadores, a seguir é mencionado o conceito obtido
pela Faculdade do Seridó, no último Enade, pelo qual o curso de Ciências
Contábeis foi avaliado.
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Quadro 1 – Conceito do Curso de Ciências Contábeis da FAS
Curso
Ciclo
Último Conceito
Avaliativo
IGC
ENADE
Ciências Contábeis
2015
2
1
Fonte: E-MEC (Julho/2018)

Considerando a importância desse exame no cenário avaliativo do
ensino superior, e o fato da maior parte da prova concentrar-se em questões no
formato de múltipla escolha, este relatório analisa inicialmente as questões
objetivas aplicadas, destacando a tipologia e os conteúdos adotados em cada
uma. A tipologia das 08 (oito) questões objetivas sobre Conhecimentos Gerais,
como das 27 (vinte e sete) questões objetivas do Componente Específico
foram predominantes do tipo interpretação, ou seja, apresentavam situaçõesestímulos para a análise e resposta, além de questões do tipo resposta
múltipla.

Em relação ao

desempenho dos

estudantes

na

parte

de

Conhecimentos Gerais, verifica-se a seguir, que a questão Q5 foi a que obteve
o melhor desempenho (acerto), enquanto a questão Q4 foi a que obteve o pior
desempenho.

Gráfico 2 - Taxa de acerto dos alunos de Ciências Contábeis, no âmbito
nacional, nas questões de Conhecimentos Gerais.

Fonte: CPA (FAS, julho de 2018)
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Já em relação ao desempenho dos estudantes na parte de
Conhecimento Específico, verifica-se adiante, que a questão Q32 (refere ao
Código de Ética do contabilista) foi a que obteve o melhor desempenho
(acerto), enquanto a questão Q30 (refere à Estatística Descritiva) foi a que
obteve o pior desempenho. Observa-se também que apenas cinco questões
apresentaram desempenho acima de 50% de acerto, são elas: Q11, Q19, Q21,
Q24 e Q32. Essas estão relacionadas a Princípios Contábeis, Administração
Financeira, Contabilidade Pública, Perícia Contábil e Código de Ética,
respectivamente.

Gráfico 3 - Taxa de acerto dos alunos de Ciências Contábeis, no âmbito
nacional, nas questões de Conhecimento Específico.

Fonte: CPA (FAS, julho de 2018). Q35 anulada.
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Analisando estatisticamente o desempenho dos estudantes de Ciências
Contábeis no referido exame, em relação tanto para as questões objetivas de
Conhecimentos Gerais quanto para de Conhecimentos Específicos, percebe-se
que a média (52,63%) de acerto das questões gerais foi melhor que das
específicas (40,15%), e com relação às medidas de dispersão, os dois
componentes apresentaram grau de dispersão elevada e aproximada,
indicando que o desempenho não é homogêneo entre os alunos, ou seja,
ocorre uma heterogeneidade nas respostas (notas).

Quadro 2 - Desempenho dos alunos de Ciências Contábeis, no âmbito
nacional, no Enade 2015.
Notas1 - Questões de Conhecimento Geral (%)
Curso

Média

Ciências

Moda

52,63

-

Mediana

Desvio

Índice de

Padrão

Dispersão

15,60

29,64

52

Contábeis
Fonte: CPA (FAS, julho de 2018)

Quadro 3 - Desempenho dos alunos de Ciências Contábeis, no âmbito
nacional, no Enade 2015.
Notas - Questões de Conhecimento Específico (%)
Curso

Ciências

Média

Moda

40,15

35

Mediana

Desvio

Índice de

Padrão

Dispersão

13,94

34,72

35

Contábeis
Fonte: CPA (FAS, julho de 2018)

3.1.1 Reflexões e Recomendações de Melhorias

Deste modo esta análise do curso de bacharelado em Ciências
Contábeis, no âmbito nacional, permite verificar que prevalece a exigência de
que os estudantes estimulem o raciocínio através de uma situação-problema,
para que então possam se inteirar sobre a questão proposta e sobre como
1

As notas variam de Zero a Cem.

10

atendê-la. No entanto, essa análise, não pode ser considerada conclusiva
quanto à relação do desempenho versus tipologia ou conteúdo das questões,
já que se baseia em um único exame aplicado (Enade 2015).
Integrado a isso, sugere-se para a Coordenação da Faculdade do
Seridó, que este acompanhamento seja realizado em caráter histórico, para
obtenção de uma resposta mais conclusiva e que este estudo possa contribuir
para que ações sejam planejadas e implantadas, no sentido de melhorar estes
resultados nas próximas edições do exame.
3.2 Simulado Enade (2015) – Aplicado aos Discentes Concluintes da FAS
no Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis:
Com intuito de conhecer como os alunos da Faculdade do Seridó estão
se preparando para participar do próximo Enade, segue adiante, o
desempenho desses discentes no simulado promovido pela instituição, onde
percebe-se que as questões (Q1, Q2 e Q6) foram a que obtiveram
desempenho (acerto) superior a média nacional e a questão Q8 obteve o
mesmo percentual de acerto do âmbito nacional. Observa-se também, que
cinco questões estão com taxa de acerto superior a 50%.
Gráfico 4 - Taxa de acerto dos alunos de Ciências Contábeis da FAS, nas
questões de Conhecimentos Gerais, no simulado Enade 2015.

Fonte: CPA (FAS, simulado – outubro de 2017)
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Quadro 4 - Desempenho dos alunos de Ciências Contábeis da FAS, no
simulado Enade 2015.
Notas - Questões de Conhecimento Geral (%)
Curso

Média

Moda

Mediana

Ciências
Contábeis

47,87

55

55

Desvio
Padrão
26,23

Índice de
Dispersão
54,79

Fonte: CPA (FAS, simulado – outubro de 2017)

Adiante, o desempenho dos estudantes da FAS na parte de
conhecimento específico, no simulado Enade realizado, onde verifica-se que
apenas as questões (Q10, Q14, Q18, Q22, Q30 e Q34) foram a que obtiveram
desempenho (acerto) superior a média nacional. Essas questões estão
relacionadas às disciplinas de Teoria da Contabilidade, Contabilidade
Avançada, Contabilidade de Custos, Contabilidade Pública, Estatística
Descritiva e Contabilidade de Custos, respectivamente. Observa-se também,
que somente duas questões apresentaram desempenho acima de 50% de
acerto, são elas: Q11 e Q18. Essas estão relacionadas à Contabilidade Geral e
Contabilidade de Custos, respectivamente.
Gráfico 5 - Taxa de acerto dos alunos de Ciências Contábeis da FAS, nas
questões de Conhecimento Específico, no simulado Enade 2015.

Fonte: CPA (FAS, simulado – outubro de 2017)
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Quadro 5 - Desempenho dos alunos de Ciências Contábeis da FAS, no
simulado Enade 2015.
Notas - Questões de Conhecimento Específico
Curso

Média

Moda

Mediana

%
Ciências

29,85

27

Desvio

Índice de

Padrão (%)

Dispersão (%)

13,80

46,23

27

Contábeis
Fonte: CPA (FAS, simulado – outubro de 2017)

Comparando estatisticamente ambos os desempenhos (nacional e
simulado), nas questões objetivas, percebe-se que os alunos da FAS obtiveram
média de rendimento aproximadamente semelhante, na parte de conhecimento
geral (52,63% e 47,87%), respectivamente. No entanto, na parte específica,
apresentaram média bem discrepante (38,15% e 29,85%), respectivamente. Já
quando confrontadas às medidas de dispersão dos dois componentes (nacional
e simulado), observa-se que o desempenho dos alunos da FAS foi mais
heterogêneo, ou seja, a disparidade nas respostas foi mais elevada.
Além disso, no simulado, referente às questões discursivas, constata-se
que apenas 1 em 11 alunos, respondeu ou tentou respondê-las. Essa
informação pode ser visualizada no Gráfico 6 abaixo. Ressalta-se que esses
componentes específicos (discursivas) têm peso significativo para obtenção de
uma boa nota.
Gráfico 6 - Taxa de acerto dos alunos de Ciências Contábeis da FAS, nas
questões discursivas, no simulado Enade 2015.
Acertos

Erros
100%

91%

100%

9%
Discursiva (Auditoria)

Discursiva (Custos)

Discursiva (DRA)

Fonte: CPA (FAS, simulado - outubro de 2017)
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3.2.1 Reflexões e Recomendações de Melhorias

A comparação de desempenho dos alunos da FAS em relação ao Enade
é um importante indicador de melhorias para o curso de graduação, já que
possibilita a Instituição refletir e trabalhar as questões que obtiveram maior e
menor índice de erro. Por outro lado, o baixo número de acerto resultante do
simulado aplicado, não representa efetivamente a realidade do ensino da
Instituição, tendo em vista que é notório que alguns alunos “culturalmente”
nesse tipo de preparatório, preferem marcar qualquer resposta ou deixar em
branco a questão, ao invés de tentar resolvê-la corretamente.
No entanto, é importante que a Coordenação do Curso através desses
dados, corrija ou minimize as falhas (erros) cometidas pelos alunos no
simulado, já que trata de conhecimento e habilidade relativa à área estudada
na graduação. Nesse ponto, a CPA propõe algumas situações que pode ser
adotada pela Coordenação, como, por exemplo:


Realizar periódicas reuniões com os docentes-chave por área de

formação do curso e orientar os professores a trabalharem com os alunos as
questões que apresentaram menor taxa de acerto no simulado;


Sensibilizar os discentes para a importância do Enade;



Realizar novos simulados com os alunos que farão o Enade;



Trabalhar mais aplicações de questões voltadas ao Enade, durante o

semestre, nas disciplinas do curso e na Terça do Saber;


Reforçar em todas as reuniões Pedagógicas a necessidade da adoção

ao longo do curso, de pelo menos um item seja trabalhado nos moldes da
questão dissertativa ou de múltipla escolha do Enade.

3.3 Perfil dos Discentes Ingressantes na Faculdade do Seridó (FAS):

Em termos demográficos, a composição por sexo dos alunos é de
extrema importância para diagnosticar o perfil dos discentes ingressantes no
primeiro semestre do ano de 2018, no Curso de Ciências Contábeis da FAS.
De acordo com o Gráfico 7, que mostra essa composição, fica evidente uma
predominância de alunos do gênero masculino sobre o feminino. Os homens
14

correspondem a 64% de todos os alunos ingressantes no período e é
diferentemente do padrão do curso, que historicamente é feminino, cuja
multidisciplinaridade dessa graduação é responsável pela procura de maior
parte do gênero feminino em relação ao masculino.

Gráfico 7 - Distribuição por gênero dos alunos ingressantes no Curso de
Ciências Contábeis da FAS, no primeiro semestre de 2018.

Feminino
36%
Masculino
64%

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis – (FAS, março de 2018).

Já em relação aos municípios de origem dos alunos ingressantes no
primeiro semestre na Faculdade, observa-se que eles estão distribuídos entre 6
(seis) municípios da região do Seridó. Desta forma, o mais representativo
individualmente é Currais Novos, com 37% dos discentes ingressantes no
curso. No entanto, essa turma é diferenciada das demais, tendo em vista que
quando analisada as outras regiões, em conjunto, a maioria desses alunos
(63%) reside em outros municípios.
Gráfico 8 - Distribuição por município dos alunos ingressantes no Curso
de Ciências Contábeis da FAS, no primeiro semestre de 2018.

Parelhas

9%
18%

Lagoa Nova

37%

Currais Novos
Carnaúba dos Dantas

9%

Bodó

9%

Acari

18%

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis – (FAS, março de 2018).
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A forma como os ingressantes ficam sabendo da existência do curso é
um importante indicador de ação para Instituição, já que permite à 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
que as principais formas de como os discentes ingressantes ficaram sabendo
da existência do Curso de Ciências Contábeis na FAS, foi através das redes
sociais (46%) seguida da indicação “boca a boca” dos amigos ou conhecidos.
Ressalta-se a importância de ampliar e/ou capacitar à forma de captar esse
público junto à equipe de vendas da Instituição, já que essa proporcionou um
baixo indicador de captação desse segmento.

Gráfico 9 - Distribuição de captação dos alunos ingressantes no Curso de
Ciências Contábeis da FAS, no primeiro semestre de 2018.

9%

9%

Através das mídias sociais
46%

36%

Através dos amigos ou
conhecidos
Através da equipe de vendas
da faculdade
Outro meio

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis – (FAS, março de 2018).

3.3.1 Reflexões e Recomendações de Melhorias

Mesmo diante das dificuldades conhecidas e enfrentadas pela Instituição
em captar alunos para formação de turma de graduação, ano após ano,
tornam-se necessárias medidas mais agressivas e de curto prazo, de todos os
envolvidos e principalmente da direção da Instituição, tendo em vista que nos
últimos três anos a redução do quantitativo de alunos ingressantes ultrapassou
a taxa de 30% seguidamente, conforme nota-se no quadro a seguir, e
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implicando diretamente na sustentabilidade financeira da Faculdade. Uma
alternativa é fazer uso da pesquisa de mercado produzida por empresa
especializada e idônea, além de investir no trabalho do marketing e nas mídias
sociais dentro da própria região e nos municípios de abrangência da
Faculdade.
Quadro 6 – Discentes Ingressantes na FAS.
Quantitativo de Alunos Ingressantes na Faculdade do Seridó (FAS)
2016

2017

2018*

24

16

11

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018). Primeiro semestre*.

3.4 Análise do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis da
Faculdade do Seridó (FAS)

3.4.1 Referente à Autoavaliação

A autoavaliação é um processo de metacognição, tendo em vista que o
discente analisa a sua situação dentro do curso e reflete sobre ela. Após o
aluno refletir sobre o que e como aprendeu ou o que deixou de aprender, a
Coordenação do Curso deverá realizar um conjunto de ações para modificar o
que está inadequado. Deste modo, inicialmente é verificada à relação da
metodologia de ensino utilizada no curso, onde percebe-se uma adequada
aceitação por parte dos alunos, conforme pode observar no Gráfico 10 adiante.
Além disso, é importante destacar que nenhum dos discentes entrevistados
consideraram que a metodologia de ensino não desafiaram suas competências
reflexivas e críticas.
Gráfico 10 - Distribuição dos alunos da FAS segundo se as metodologias
de ensino utilizadas no curso desafiam os discentes a aprofundar
conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas.
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Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

A consciência ética é fundamental para o exercício profissional de
qualquer cidadão, já que ela serve como princípio norteador de credibilidade
perante à sociedade. No que tange o profissional da Ciência Contábil refere-se
ao comportamento ideal e sadio que o contador deve possuir. Sendo assim, é
proeminente destacar que para a maioria dos discentes da FAS, o curso
contribui para o desempenho da consciência ética relacionada ao exercício
profissional, conforme constata-se no Gráfico 11 a seguir. No entanto, chamase atenção para a importância de conhecer os motivos pelos quais (3,7%) dos
alunos terem relatado que o curso não fornece consciência ética para o
exercício profissional.

Gráfico 11 - Distribuição dos alunos da FAS segundo se o curso contribui
para o desempenho da consciência ética e para o exercício profissional.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

O trabalho em equipe é importante para socialização do indivíduo, além
de ser bastante útil para o crescimento acadêmico e profissional do aluno, já
que permite a troca de experiência e de conhecimento entre os envolvidos. De
acordo com o Gráfico 12 abaixo, a maioria dos discentes da FAS afirma que o
curso permite a oportunidade de trabalhar em equipe. Entretanto, é relevante
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conhecer os motivos pelos quais (3,7%) dos alunos terem relatado que durante
o curso não tiveram oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.

Gráfico 12 - Distribuição dos alunos da FAS segundo se no curso o
discente teve oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

O pensamento reflexivo vincula eticamente à ação e requer o exercício
de capacidade empírica, analítica, comunicativa e avaliativa. Cabendo,
portanto, às Instituições trazerem ao conhecimento dos seus alunos os
problemas da sociedade em geral e de forma particular da sua região para que
através desses, possam ser criadas soluções viáveis, inovadoras e de
responsabilidade com a sociedade de forma geral. De tal modo, o Gráfico 13 a
seguir, apresenta a informação que a maior parte dos alunos considera que o
curso promove a capacidade de pensar criticamente, de analisar e refletir sobre
soluções para problemas da sociedade.

Gráfico 13 - Distribuição dos alunos da FAS segundo se o curso promove
o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente, analisar e
refletir sobre soluções para problemas da sociedade.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).
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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, etc. Acrescendo a isso, o Gráfico 14
exibe que para os alunos da FAS o curso contribui para ampliar a capacidade
de comunicação, tanto para forma oral quanto para a forma escrita.
No entanto, é importante que a Instituição por meio dos seus
responsáveis, reforce os métodos de aprimorar essa comunicação, tendo em
vista que é perceptível e comentado entre o corpo docente, que a maior
dificuldade dos alunos está diretamente relacionada à falta de coesão lexical ao
argumentar, escrever e interpretar texto.

Gráfico 14 - Distribuição dos alunos da FAS em relação se o curso
contribui para ampliar a capacidade de comunicação nas formas oral e
escrita.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

O aprendizado é parte imutável do processo de evolução do indivíduo.
Ela é lenta e intuitiva. No entanto, quanto mais significativa e clara a
aprendizagem se apresentar, maior será a sua funcionalidade, tendo em vista
que oferece mais possibilidade de interação com novas situações e conteúdos
abordados. Nesse sentido, de acordo com o Gráfico 15 abaixo, verifica-se que
a maioria dos alunos da FAS considera que o curso contribui para o
desenvolvimento

da

sua

capacidade

de

aprender

e

atualizar-se

permanentemente.
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Gráfico 15 - Distribuição dos alunos da FAS segundo se o curso contribui
para o desenvolvimento da capacidade de aprender e atualizar-se
permanentemente.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

A seguir, o Gráfico 16 exibe como os alunos consideram o grau de
dificuldade das avaliações produzidas pelos docentes da FAS em relação à
interpretação das questões. Assim sendo, percebe-se que 48,1% desses
discentes avaliam que o grau de dificuldade é médio, indo à consonância aos
docentes. No entanto, curiosamente, para a menor parte dos alunos, a prova é
fácil ou muito difícil. Provavelmente, esses são os alunos que obtêm às
melhores e piores notas, respectivamente.

Gráfico

16

-

Distribuição

dos

alunos

e

professores

da

FAS,

respectivamente, em relação ao grau de dificuldade das avaliações na
parte da interpretação das questões.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

Adicionando a ideia acima, o Gráfico 17 mostra como os alunos
consideram o grau de dificuldade das avaliações produzidas pelos docentes da
FAS em relação à resolução das questões. Deste modo, percebe-se que 51,9%
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desses discentes avaliam que o grau de dificuldade é médio, indo também em
concordância com os docentes.

Gráfico

17

-

Distribuição

dos

alunos

e

professores

da

FAS,

respectivamente, em relação ao grau de dificuldade das avaliações na
parte da resolução das questões.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

Saber exatamente o que pede a questão é importante para o
encaminhamento de uma resposta correta. Assim, o docente precisa atentar-se
para o enunciado linguístico claro, objetivo e direto ao elaborar qualquer
atividade para os alunos. Por conseguinte, verifica-se através do Gráfico 18,
que para a maioria dos discentes da FAS os enunciados das avaliações são
claros e objetivos. Entretanto, é importante que a Coordenação do Curso
examine o elevado número de alunos que alegaram que os enunciados são
poucos claros ou não claros, a fim revertê-los.

Gráfico 18 - Distribuição dos alunos segundo se os enunciados das
questões das provas estavam claros e objetivos.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).
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A instrução em qualquer segmento é essencial para conduzir o indivíduo
no caminho correto a seguir. Sem ela, ou quando mal fornecida, pode acarretar
dificuldade e até mesmo desorientação para o receptor da instrução. Logo,
conforme o Gráfico 19 adiante percebe-se uma diferença expressiva de
opiniões entre os alunos e professores, tendo em vista que para estes as
instruções foram predominantes em todas às avaliações, enquanto para
aqueles, as instruções são alusivas a maioria ou a todas às avaliações.

Gráfico

19

-

Distribuição

dos

alunos

e

professores

da

FAS,

respectivamente, em relação se as informações ou instruções fornecidas
nos enunciados das atividades e das avaliações foram suficientes para
resolver as questões.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

A avaliação de um modo geral deve ser encarada como reorientação
para uma aprendizagem melhor 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. Nesse sentido, é
importante saber se as avaliações realizadas estão condizentes com o
conteúdo abordado em sala de aula pelo professor, a fim de não produzir mal
estar entre os atores (alunos e professores). A seguir, o Gráfico 20 expõe que
em todas as avaliações os assuntos abordados em sala de aula estão
compatíveis com os conteúdos trabalhados pelo professor.
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Gráfico 20 - Distribuição dos alunos da FAS segundo se as avaliações
foram compatíveis com os conteúdos trabalhados em sala de aula pelo
professor.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

Já o principal motivo alegado pelos discentes quando se deparam com
alguma dificuldade em responder determinada questão, relacionada à
avaliação, está pautada na forma diferente do que foi abordado o assunto nas
aulas e o exigido na prova. Diversamente do constatado acima, onde os alunos
afirmaram que em todas as avaliações os assuntos abordados em sala de aula
estão compatíveis com os trabalhados pelo professor. Chama-se atenção para
o número significativo de discentes que asseguram que a dificuldade está
atrelada a falta de motivação, preparação e até mesmo de estudo para fazer às
provas, conforme pode ser visto no Gráfico 21 abaixo.

Gráfico 21 - Distribuição dos alunos da FAS segundo se apresentou
alguma dificuldade ao responder à prova (avaliação).

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

O comentário realizado pelo docente na devolução da avaliação é de
suma importância para reorientação do aprendizado do aluno, além de ser
chave para obtenção de melhor desempenho, mas também, possibilitar
reforçar tanto os seus acertos quanto os seus erros. Por conseguinte, observa24

se por meio do Gráfico 22, a necessidade de reforçar entre os docentes o uso
dessa ferramenta, na devolução das avaliações periódicas dos alunos, a fim de
enraizar a cultura do feedback, tendo em vista que o resultado verificado não
foi satisfatório.
Gráfico

22

-

Distribuição

dos

alunos

e

professores

da

FAS,

respectivamente, em relação se houve comentários (feedback) na
devolução das atividades e das provas dos alunos por parte dos
professores.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

O plano de ensino norteia o processo de aprendizagem do aluno, já que
contempla a previsão da ação docente, às atividades discentes e serve para o
aluno acompanhar o desenvolvimento da disciplina durante o semestre. É de
extrema importância e recomendado que todos dos docentes apresentem o
referido plano, preferencialmente, no primeiro dia de aula aos discentes.
Através do Gráfico 23, percebe-se que o resultado apresentado foi satisfatório,
porém precisando melhorar um pouco mais sua aplicabilidade, tendo em vista
que alguns professores deixaram de apresentá-lo ou de discuti-lo com os
alunos.
Gráfico

23

-

Distribuição

dos

alunos

e

professores

da

FAS,

respectivamente, em relação se foi apresentado e discutido o plano de
ensino da disciplina no início do semestre por parte dos professores.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).
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Possuir domínio na didática quanto do assunto a ser ministrado são
essenciais para subsidiar o professor em todos os elementos constitutivos da
dinâmica acadêmica. Nesse sentido, verifica-se através do Gráfico 24 que os
alunos da faculdade consideram que os docentes possuem tanto a didática
quanto domínio do assunto, bom para excelente. No entanto, é importante
conversar com professores que tiveram avaliação regular, a fim de melhorar a
forma transmitir conhecimento durante as aulas.

Gráfico 24 - Distribuição dos alunos da FAS segundo a didática e domínio
do assunto pelo professor durante as aulas.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

O trabalho desenvolvido pelo atual Coordenador de Curso na Instituição
é bem aceito pelo segmento acadêmico. Vale enfatizar que esse está à frente
da função, a menos de seis meses. Não apenas, é importante também
conhecer os motivos da avaliação ter apresentado conceito regular e ruim, a
fim de permitir possíveis ajustes à frente da Coordenação. Isso pode ser
verificado no Gráfico 25, a seguir.

Gráfico 25 - Distribuição dos alunos, professores e funcionários
administrativos da FAS, respectivamente, em relação ao trabalho
desenvolvido pelo Coordenador do Curso na instituição.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).
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Existir horários e dias na semana reservado para atendimento dos
discentes é fundamental para o Coordenador do Curso está perto das
necessidades ou das reivindicações acadêmicas requeridas pelos alunos. Essa
atitude desperta no discente o sentimento de acolhimento por parte da
Instituição e do curso. Desta forma, com base no Gráfico 26, percebe-se que
os alunos reconhecem que o Coordenador dispõe de horário de atendimento.
Todavia, é importante saber por que parte dos alunos considera esses horários
de certa forma insuficientes.
Gráfico 26 - Distribuição dos alunos da FAS segundo se o Coordenador
do Curso dispôs de horários para atender os discentes.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

O sentimento dos alunos relacionados ao interesse do Coordenador do
Curso em solucionar os problemas pedagógicos é bem significativo, ou seja,
positivo. Já que de acordo com o Gráfico 27, mais de 85% dos discentes
descrevem o empenho do Coordenador em solucionar os problemas do curso
na maioria das vezes ou sempre. Todavia, mesmo sendo uma pequena
parcela, convém apurar juntamente aos alunos, a informação impresumível, a
qual traz que ele não tem interesse na solução do problema pedagógico do
curso.
Gráfico 27 - Distribuição dos alunos da FAS segundo se o Coordenador
do Curso demonstra interesse em solucionar os problemas pedagógicos
do curso.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).
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A participação e o interesse dos discentes nos eventos promovido pela
Instituição é um termômetro para nortear tanto a faculdade quanto o curso, na
promoção ou na mudança de foco nos eventos ora oferecido a esse segmento.
Ressalta-se que a Instituição vem auxiliando os discentes, principalmente, os
que irão prestar o ENADE no segundo semestre de 2018, com aplicação de
simulados e palestras com temas relacionados ao referido exame, além da
prova de Suficiência do Conselho de Contabilidade, por meio da atividade de
extensão, denominado de Terça do Saber. Acrescenta-se a isso, a realização
de seminário de integração “Programa de Boas Vindas” para os alunos
ingressantes na faculdade. Nessa linha, percebe-se uma boa aceitação dos
alunos nos eventos realizados pela Instituição, conforme demonstra o Gráfico
28 abaixo.

Gráfico 28 - Distribuição dos alunos da FAS segundo a satisfação nos
seminários, palestras e outros eventos promovidos pela faculdade.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

3.4.1.1 Reflexões e Recomendações de Melhorias

O processo de avaliação é cada vez mais expressivo na vida
institucional, já que possibilita a tomada de decisão, seja no processo didáticopedagógico, acadêmico e administrativo. Sendo assim, as informações
produzidas servem de parâmetro para o gestor atuar com mais segurança, no
processo pedagógico-acadêmico. Desta forma, mesmo os resultados acima
apresentando, na maioria pontos positivos, a necessidade de aprimoramento
e/ou ajustes de alguns itens, cabendo assim, cada gestor analisar o momento
mais oportuno para fazê-los.
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3.4.2 Infraestrutura do Curso

Um estudo realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) mostra que o desempenho dos alunos que estudam em ambientes com
boa infraestrutura é superior ao dos que não dispõem de ambientes
adequados2. Assim sendo, investir na infraestrutura é garantir que a Instituição
oferecerá aos alunos e demais envolvidos (professores, funcionários, etc.)
amplas possibilidades de terem tanto ensino quanto desempenho de qualidade
durante o período acadêmico.
Há alguns anos, a internet contempla a infraestrutura digital, e não deve
ser deixada de lado quando falamos em investir na infraestrutura acadêmica.
Nessa linha, é crucial que a Instituição disponibilize internet de boa qualidade
para todos os setores envolvidos, a fim de ser fonte de pesquisa para os
alunos, professores e funcionários. Adiante, por meio do Gráfico 29, percebese que dois dos três setores acadêmico, apresentaram reclamações
significativas, ou seja, bem elevadas, em relação ao serviço de internet
existente na faculdade. O corpo docente também traz a indicação que a
internet deve ser revista.

Gráfico 29 - Distribuição dos alunos, professores e funcionários
administrativos da FAS, respectivamente, em relação ao serviço de
internet da faculdade.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

Investir periodicamente no acervo da biblioteca permite aos seus
usuários constante renovação de conhecimento. A ausência disso, pode levar,
2

Disponível em <https://escolasexponenciais.com.br/qual-a-influencia-da-infraestrutura-escolarno-aprendizado/>
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consequentemente, ao déficit de aprendizagem, a evasão do curso e até
mesmo reprovação do aluno. Assim, uma biblioteca bem organizada, com
acervo diversificado e atualizado, possibilita que o aluno se torne mais ativo
nos estudos, tenha mais vontade de estar na instituição e reflete diretamente
no seu desempenho acadêmico. Além disso, de acordo com MEC, a obtenção
do conceito máximo (5) por unidade curricular, passa pela compatibilidade de
cada bibliografia básica e complementar está entre o número de vagas
autorizadas do próprio curso e a quantidade de exemplares por título disponível
no acervo.
Ressalta-se que a Instituição, em novembro de 2017, adquiriu 162 novos
livros, distribuídos em 40 títulos, relacionados com o curso de graduação. No
entanto, a principal reclamação dos alunos está direciona ao quantitativo de
livros específicos do curso, ou seja, para eles deveria ter mais livros da área
contábil, conforme relatado no item 3.4.4 deste relatório. Abaixo, o Gráfico 30
exibe o conceito dos alunos e professores em relação ao acervo da biblioteca.

Gráfico 30 - Distribuição dos alunos e dos professores da FAS,
respectivamente, em relação ao acervo da biblioteca da faculdade.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

Partindo que todo sistema, em tese, é pra 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. Desta forma,
observa-se por meio do Gráfico 31 que para a maioria dos usuários do
swisslink, o sistema é considerado como bom. Entretanto, é interessante
conhecer o motivo de alguns usuários tê-lo conceituado como ruim para assim
que possível solicitar o ajuste de melhoria no sistema.
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Gráfico 31 - Distribuição dos alunos, professores e funcionários
administrativos da FAS, respectivamente, em relação à funcionalidade e
operacionalidade do sistema “swisslink” da faculdade.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

A tecnologia não deve ser deixada de lado quando se fala em investir na
infraestrutura

de

uma

Instituição

de

graduação.

Nesse

sentido,

os

computadores oferecidos em laboratórios, por exemplo, devem tentar
acompanhar o rápido avanço tecnológico, não ficando obsoletos. Destaca-se
que no início do primeiro semestre, do corrente ano, o laboratório passou por
melhorias estruturais. No entanto, existe reivindicação dos alunos direcionada a
falta de aquisição de novas máquinas (computadores), conforme relatado por
eles no item 3.4.4 deste relatório. A seguir, o Gráfico 32 mostra o conceito dos
alunos em relação à avaliação dos equipamentos existentes no laboratório da
faculdade.

Gráfico 32 - Distribuição dos alunos da FAS em relação à avaliação dos
equipamentos existentes no laboratório da faculdade.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

A climatização é essencial para obtenção de rendimento e concentração
do indivíduo, já que sem ela ou com pouco dela, o ambiente fica tumultuado e
desfavorável ao aprendizado e ao trabalho. É conhecido que a climatização
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dentro da sala de aula na Instituição sempre foi alvo de reclamação pelos
discentes. Contudo, nas três últimas avaliações, isso vem se revertendo de
forma satisfatória, tendo em vista que o conceito avaliativo negativo “ruim” e
“péssimo” apresentaram redução nos índices “28%, 10%, 7,4%” e “28%, 0%,
0%”, respectivamente, enquanto no outro extremo, o conceito avaliativo
positivo “bom” e “excelente” apresentaram aumento nos respectivos índices
“18%, 45%, 48%” e “3%, 15%, 11,1%”. Abaixo, verifica-se através do Gráfico
33 a opinião dos alunos em relação à climatização das salas de aulas.

Gráfico 33 - Distribuição dos alunos da FAS em relação à climatização da
sala de aula.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

Estudar ou trabalhar em um ambiente limpo é fundamental para o bem
estar e para saúde física do indivíduo, sem contar na estética da Instituição, já
que proporcional sensação de organização e cuidado com os que freqüentam o
espaço. Por conseguinte, de acordo com Gráfico 34, grande parte do segmento
pertencente à Instituição considera o serviço de limpeza realizado nas
dependências da faculdade como bom ou excelente. Todavia, recomenda-se
verificar juntamente com os alunos e professores onde pode ser melhorado o
referido serviço, já que esses apresentaram indicação de ajuste.
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Gráfico 34 - Distribuição dos alunos, professores e funcionários
administrativos da FAS, respectivamente, em relação ao serviço de
limpeza nas instalações da instituição (sala de aula, área de circulação,
banheiro, secretaria, biblioteca, etc.).

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

3.4.2.1 Reflexões e Recomendações de Melhorias

Proporcionar ambiente em bom estado é crucial para garantir que os
envolvidos obtenham resultados acadêmicos esperados. Em outras palavras, a
condição da Instituição afeta diretamente no desempenho dos alunos,
professores e funcionários. Diante dos resultados apresentados acima é
importante para o crescimento da Instituição que os pontos considerados
vulneráveis, sejam revistos e ajustados pelos gestores, como também, pelos
demais segmentos da comunidade acadêmica. Entre esses, recomenda-se
verificar:


Distribuição dos pontos de internet nos principais setores (área comum a

toda comunidade acadêmica), além da velocidade de acesso da rede, a fim de
assegurar maior agilidade no processo de aprendizado e atendimento ao
público;


Quantitativo de livros básicos e específicos por título (área contábil)

existente na biblioteca está proporcional ao número de vagas autorizadas;


Situação dos computadores do laboratório (perfeito estado e defeituoso);



Periodicidade da manutenção dos equipamentos tecnológicos, como

também dos arcondicionados.
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3.4.3 Percepção Interna

A divulgação dos dados é elemento decisivo para transparência e
credibilidade do trabalho desenvolvido. Assim como, acende a possibilidade de
debate das informações produzidas entre os envolvidos, proporcionando
críticas e sugestões de melhorias (feedback). Semestralmente, a CPA da FAS
divulga através das reuniões pedagógicas, nas salas de aulas e em reuniões
com os demais setores os resultados produzidos pela Avaliação Institucional.
Além disso, o relatório fica à disposição para consulta dos interessados a
qualquer momento, bastando acessar o site institucional da faculdade ou
solicitar o mesmo na Secretaria Acadêmica. No entanto, observa-se de acordo
com o Gráfico 35 adiante, um índice não esperado por parte dos segmentos
acadêmicos, relatando que a CPA não apresenta ou não debate os resultados
avaliativos, quando o indicador almejado pela Comissão é que todos
indicassem que sempre ocorrem apresentação e debate dos resultados. Assim,
cabem medidas de ajustes a serem debatidas entre os membros da Comissão
para superar e reverter esse quadro insatisfatório.

Gráfico 35 - Distribuição dos alunos, professores e funcionários
administrativos da FAS, respectivamente, em relação se a CPA apresenta
e debate os resultados da avaliação institucional semestralmente.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

Um atendimento de qualidade é fundamental para qualquer instituição, já
que representa a “cara” da empresa, tendo em vista ser o setor que
primeiramente lida com público interno e externo. Percebe-se por meio do
Gráfico 36 a seguir, uma expressiva aceitação por parte dos envolvidos em
relação à qualidade do atendimento dos funcionários administrativos. Ainda
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assim, é importante que o setor analise a informação apurada como “regular e
péssima” e procure encontrar uma forma de minimizar ou sanar esse conceito.

Gráfico

36

-

Distribuição

dos

alunos

e

professores

da

FAS,

respectivamente, em relação à qualidade do atendimento prestado pelos
funcionários da Secretaria Administrativa da faculdade.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).

O gestor é o espelho da Instituição, além de ser o mentor das ações a
serem exercidas por seus auxiliares. Outro ponto esperado de uma gestão é a
flexibilidade em relação à presteza e reivindicações apresentadas a favor de
seus subordinados. Nessa senda, o resultado para a maioria do segmento
envolvido é considerado como bom, no entanto, recomenda-se que o gestor
analise a informação verificada como “regular e ruim”, a fim de encontrar meios
de reduzir ou sanar esse conceito, conforme pode observar no Gráfico 37.

Gráfico 37 - Distribuição dos alunos, professores, coordenador e
funcionários administrativos da FAS, respectivamente, em relação à
atuação e presteza do(s) gestor(es) frente às reivindicações apresentadas
pelos segmentos.

Fonte: CPA – Curso de Ciências Contábeis (FAS, julho de 2018).
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3.4.3.1 Reflexões e Recomendações de Melhorias

Percebe-se que mesmo os resultados apresentando, na maioria pontos
positivos, é importante o aprimoramento e o diálogo entre a CPA e os demais
segmentos da comunidade acadêmica, no que diz respeito ao feedback dos
resultados. Vale ressaltar que o diálogo da CPA com os diversos segmentos
(gestores, docentes, discentes e administrativos) é contínuo e que o resultado
do processo avaliativo indica possibilidade de ações institucionais, tanto
acadêmicas quanto administrativas. Entre outros pontos, recomenda-se para
os envolvidos aperfeiçoar e acompanhar:


O feedback com os envolvidos na divulgação dos dados avaliativo

semestralmente;


Efetivar as mudanças desejadas e necessárias em prol da comunidade

acadêmica.

3.4.4 Propostas Indicadas Pelos Segmentos Acadêmicos

Dentro do processo avaliativo é importante conhecer também às
preocupações, às críticas e os anseios que cada setor detecta no seu
ambiente, a fim de fornecer ao gestor reflexão desses sentimentos e assim
poder tomar medidas mais assertivas e coerentes com as dificuldades da
Instituição. Desta forma, pode-se verificar adiante, de forma separada, o que
cada setor expõe na presente avaliação.

Docentes:


Distribuir melhor às atividades dos docentes envolvidos nos colegiados,

evitando assim que esse fique envolvido em mais de um colegiado;


Desenvolver atividades de pesquisas acadêmicas na Instituição;



Divulgar mais o curso para atrair alunos, formar novas turmas e cursos;



Promover capacitação profissional pelo menos uma vez ao ano;



Realizar parcerias com outras instituições da região.
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Funcionários Administrativos:


Melhorar a internet no ambiente de trabalho, a fim de propiciar mais

celeridade e produtividade no trabalho desenvolvido;


Promover capacitação profissional periodicamente;



Evitar ações paliativas e ter mais ações concretas na melhoria da rede

de internet;


Sanar a recorrência de defeito do arcondicionado do ambiente laboral;

Discentes:


Melhorar os computadores do laboratório e da biblioteca;



Orientar os funcionários da secretaria a ser mais gentil no atendimento;



Ter mais prática no curso;



Implantar meio de comunicação direto com a faculdade (WhatsApp da

FAS);


Aperfeiçoar a forma como o professor transmite os assuntos (conteúdos)

para os alunos;


Disponibilizar horários extras para repor as disciplinas pendentes;



Aprimorar o controle do pagamento da mensalidade no sistema da

instituição;


Adquirir mais livros específicos do curso para atender a demanda dos

alunos;


Criar bolsa de estudo;



Substituir o bebedouro por outro melhor;



Evitar oferecer disciplinas com carga horária reduzida (36h) para não

ficar o assunto abordado de forma superficial pelo professor;


Trocar o arcondicionado da sala do primeiro ano;



Demora na divulgação das notas pelo professor;
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vale ressaltar inicialmente que a Instituição busca e passa por
desenvolvimento, semestre a semestre, mesmo diante de todas as dificuldades
surgidas – crise econômica do país – alta inadimplência dos alunos –
concorrência com outras IES – dificuldade em obter crédito no mercado –, para
se manter e crescer na região do nordeste do país, mas precisamente no
Seridó do Rio Grande do Norte.
Entre as melhorias executadas pela faculdade até o presente momento é
importante destacar à reestruturação do quadro docente, aquisição de diversos
livros acadêmicos, capacitação dos docentes, aumento do quantitativo do
quadro técnico-administrativo, reforma dos banheiros, do laboratório e da
biblioteca, construção da rampa de acesso para os portadores de
necessidades especiais, aquisição de material humano para ficar no turno da
tarde na biblioteca, capacitação promovida à CPA, entre outras.
Incluindo a isso está o processo de avaliação institucional que cada vez
mais se arraiga no cotidiano dos alunos e dos colaboradores acadêmicos, já
que possibilita para os gestores a tomada de decisão, seja no processo
didático-pedagógico, acadêmico e administrativo. E, de tal modo, servir de
parâmetro para os gestores poder atuar de forma mais assertiva e coerente.
Por conseguinte, sugere-se que tanto para os itens avaliados com
conceitos insatisfatórios quanto para as reivindicações apresentadas, sejam
objeto de acompanhamento e de discussão pelos coordenadores desta
Instituição, a fim de buscar alternativas de melhorias para o ambiente
institucional e acadêmico. Além disso, o resultado desse acompanhamento e
suas decisões devem ser divulgados através de feedback e reuniões entre
todos os envolvidos, de forma individual ou coletiva, respeitando o princípio da
publicidade e da transparência.
Sobreposto, a faculdade deverá também determinar urgentemente
meios para captar alunos de graduação de forma expressiva, a fim de compor
novas turmas e assim produzir receitas e sustentabilidade financeira. Um
norteador eficaz e eficiente para isso é fazer uso da pesquisa de mercado,
produzida por empresa especializada e idônea.
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Já em relação ao presente Enade existe a necessidade de obtenção de
um bom resultado, tendo em vista que na última participação a nota obtida foi
mínima. Logo, recomenda-se a Coordenação do Curso reforçar, incentivar e
oferecer condições aos alunos que irão participar do referido exame, e assim,
esses realizá-la de forma séria e consciente. Como também, aplicar
periodicamente mais simulados, de forma reduzida de questões, a fim de
trabalhar principalmente a parte específica do exame (área contábil) e alinhálos aos objetivos a serem alcançados.
Por fim, vale destacar que o diálogo da CPA com os diversos segmentos
(gestores, docentes, discentes e funcionários-administrativos) deve ser
fortalecido, continuado e que o resultado do processo de avaliativo indica
possibilidade de ações institucionais, tanto para as acadêmicas quanto para as
administrativas. Despertando assim, o interesse por novos diagnósticos,
consolidando o processo de avaliação em consonância com sua essencial
finalidade e tornando-se uma forte oportunidade de melhoria para a faculdade
ao longo dos ciclos seguintes.

Este é o relatório.

Currais Novos (RN), 23 de julho de 2018.

________________________________
Sebastião AÉSIO MARINHO Cézar
Coordenador da CPA

_____________________________________________
ALEXSANDRO Roberto da Silva ROCHA
Representante do corpo docente

_______________________________________________
ANDRESSA de Aquino Borges do NASCIMENTO
Representante do corpo técnico-administrativo
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________________________________________
DANIEL Fernando Dantas de MEDEIROS
Representante do corpo discente

_______________________________________
MARIA JOSÉ de Pontes Leandro
Representante da Sociedade Civil

40

ANEXO

Realiza o controle de chamada através do programa swissilink, no início e
no final da aula.
Professores

Resposta

O professor realiza o controle de chamadas no início e no final da aula.
Alunos

Resposta

Divulga e insere as notas do aluno no sistema de acordo com o prazo
estabelecido no calendário acadêmico.
Professores

Alunos

Resposta
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Remeteu as avaliações para o coordenador do curso criticar e validar
dentro do prazo estabelecido na reunião pedagógica.
Professores

Resposta

Criticou e validou as avaliações envidas pelo professor dentro do prazo
estabelecido na reunião pedagógica.
Coordenador

Resposta

Considera os meios de comunicação interna utilizada pela Instituição
(mural, cartaz, portaria, e-mail, etc.).
Professores

Funcionários Adm.

Resposta
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Avalia o serviço da lanchonete existente na Instituição.
Professores

Funcionários

Alunos

Resposta

Adm.

Avalia a qualidade dos produtos oferecidos pela lanchonete da
Instituição.
Professores

Funcionários

Alunos

Resposta

Adm.

O coordenador do curso discutiu as diretrizes do PPC e do PDI.
Professores

Resposta
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Discutiu as diretrizes do PPC e do PDI com os professores.
Coordenador

Resposta

Discutiu os resultados da avaliação do corpo docente fornecida pela CPA
com os professores.
Coordenador

Resposta

Envolvimento dos docentes nas atividades de extensão do curso.
Coordenador

Resposta
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Realizou feedback com a equipe de trabalho a fim de aperfeiçoar as
atividades da Secretaria Acadêmica.
Funcionários Adm.

Resposta

Sente capacitado para atender ao público (interno e externo) e exercer à
sua função laborativa.
Funcionários Adm.

Resposta

Avalia o serviço de atendimento da portaria (recepção) da faculdade.
Alunos

Resposta
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Faixa etária dos discentes ingressantes na FAS, período 2018.1
Faixa Etária
18 a 20 anos

21 a 23 anos

18%

24 a 26 anos

27 ou mais anos

18%

18%
46%

Faixa salarial dos discentes ingressantes na FAS, período 2018.1
Faixa Salarial
Até um Salário Mínimo

13%
50%
38%

Acima de um salário até três
salários mínimos
Acima de três salários até
quatro salários mínimos
Acima de quatro salários
mínimos
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Meio de transporte utilizado pelos discentes ingressantes na FAS,
período 2018.1, para chegar à faculdade
Meio de transporte utilizado

9%
36%

Próprio: carro ou moto
Público: ônibus
Carona

55%

Outro

Dificuldade de aprendizado nas disciplinas básicas durante o ensino
médio pelos discentes ingressantes na FAS, período 2018.1
Dificuldade de aprendizado

18%

18%

Português
Matemática
64%

Em ambas
Nenhuma
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O principal motivo de escolha da FAS para fazer a graduação, segundo os
discentes ingressantes, período 2018.1
Motivo de escolha da FAS
Interesse no curso
Boas referências sobre a
faculdade

18%
46%
36%

Não ter conseguido ingressar
em outra faculdade
Necessidade profissional de ter
um curso superior
Não ter conseguido ingressar
em uma universidade

Outro motivo
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