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APRESENTAÇÃO 

 
O presente relatório compõe todo o levantamento da Autoavaliação Institucional 

realizada pela CPA da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari-MG em 2017.  

Trata-se de um relatório final de Autoavaliação Institucional do ciclo avaliativo 

2015/2017. 

Durante a construção do relatório, as atividades da CPA seguiram os seguintes 

passos que constituíram o programa de trabalho para as reuniões da Comissão: análise de 

documentos, leitura de informações sobre o PPC e PDI, relatórios de avaliação de etapas 

anteriores, atualização de dados e informações e relaboração do relatório final, segundo as 

normas orientadoras para este fim. 

O relatório está dividido em 5 partes: Metodologia, Autoavaliação ciclo 2015/2017; 

Ações realizadas, Levantamentos realizados em 2017 e Considerações finais.  

As dimensões preconizadas pelo SINAES estão agrupadas em 5 (cinco) eixos, a 

saber:  

Eixo 1 - planejamento e avaliação institucional;  

Eixo 2 – desenvolvimento institucional;  

Eixo 3 – políticas acadêmicas;  

Eixo 4 – política de gestão;  

Eixo 5 – infraestrutura. 

Em 2017, a CPA finalizará os levantamentos e análises previstos no cronograma 

anexo e redigirá o Relatório Final do ciclo avaliativo 2015/2017. 
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1- METODOLOGIA  

  
A Autoavaliação Institucional da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari envolve 

todos os segmentos no processo, respondendo a questionários, participando de entrevistas, 

analisando os aspectos positivos e negativos dos cursos, discutindo em grupo as 

debilidades e fortalezas da Faculdade, também dando sugestões que provoquem a melhoria 

da sua qualidade. Assim, a Avaliação Institucional nesta Faculdade consistirá em um 

processo permanente de elaboração de conhecimentos e de intervenção prática, que 

permitirá retroalimentar as mais diversas atividades da Faculdade, durante todo o seu 

desenvolvimento, e ocorrerá em três momentos: 

I. Avaliação do docente por componente curricular (semestralmente); 

II. Avaliação dos cursos (de dois em dois anos, envolvendo os segmentos: docentes e 

discentes), e 

III. Avaliação Institucional Geral (de três em três anos). 

A coleta de informações, para diagnóstico e estudo da realidade institucional, será 

viabilizada por meio de um instrumento de coleta de dados (questionário) que serão sempre 

atualizados e servirão como subsídios para o processo de Avaliação Institucional. Os 

questionários serão respondidos pelo corpo Docente, Discente, Técnico-Administrativo, 

Egressos e Sociedade Civil Organizada. As categorias e os indicadores aplicados a este 

instrumento são construídos a partir de um levantamento feito junto aos setores envolvidos, 

a fim de retratar, com fidedignidade, a realidade e as expectativas dos interessados e 

envolvidos na avaliação, para propiciar diagnósticos confiáveis. No momento existe um 

conjunto classificado e organizado da seguinte 

forma: 

Ensino de Graduação e Pós-graduação 

I. procura por curso; 

II. matrícula no curso; 

III. evasão no curso; 

IV. frequência no curso; 

V. qualidade do corpo docente; e 

VI. qualidade das aulas. 

 

Extensão e Atividades Complementares 

I. alunos participantes em programas ou projetos de extensão; 

II. quantidade de cursos de extensão oferecidos; 

III. quantidade de cursos de extensão realizados; 

IV. quantidade de atividades abertas à comunidade não acadêmica; 

V. quantidade de eventos culturais realizados; 
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VI. diversidade de atividades complementares oferecidas aos alunos; 

VII. qualidade da estrutura para o apoio, fomento e acompanhamento da extensão; e 

VIII. quantidade de convênios e parcerias existentes para a inserção dos alunos na 

comunidade. 

 

Avaliações Externas 

I. quantidade de conceitos satisfatórios nos processos de reconhecimento de cursos; 

II. qualidade da imagem institucional favorável na sociedade; e 

III. qualidade da imagem institucional favorável entre os ex-alunos. 

 

Corpo Docente 

I. quantidade de professores que participam na extensão e nas atividades complementares; 

II. quantidade de professores que participam em programas de capacitação ou estudos de 

aperfeiçoamento; 

III. quantidade de professores avaliados positivamente pelos alunos; 

IV.quantidade de professores avaliados positivamente pela Coordenação; 

V. quantidade de professores que publicaram livros; 

VI. quantidade de professores que publicaram artigos em revistas, anais e/ou periódicos 

científicos interno-externos; e 

VII. quantidade de professores que ministram aulas na pós-graduação. 

 

Infraestrutura Física 

I. instalações da Biblioteca; 

II. acervo e demais materiais de trabalho disponíveis na Biblioteca; 

III. qualidade e quantidade das salas de aulas; 

IV. qualidade dos laboratórios; 

V. quantidade de laboratórios; 

VI. qualidade dos recursos de informática; 

VII. quantidade de equipamentos de informática; 

VIII. qualidade do sistema de informatização institucional; 

IX. qualidade do sistema de informatização destinado aos alunos; 

X. quantidade de recursos audiovisuais; 

XI. qualidade das instalações para a administração geral da IES; 

XII. qualidade dos sanitários; 

XIII. quantidade de sanitários; 

XIV. qualidade da área de lazer; 

XV. adequação das instalações para portadores de necessidades especiais; 



7 

 

XVI. qualidade dos recursos audiovisuais; 

XVII. qualidade e quantidade das instalações para as estruturas de apoio à extensão e ao 

estágio; 

XVIII. qualidade do espaço e recursos de apoio ao trabalho dos docentes; 

XIX. qualidade da limpeza; 

XX. qualidade da iluminação; 

XXI. qualidade da segurança; e 

XXII. qualidade da ventilação no espaço de utilização permanente. 

 

A partir de 2013, a coleta e análise de dados acontecerão sistematicamente a cada dois 

anos. A Avaliação para diagnóstico global será feita a partir da visão discente, docente, dos 

técnicos-administrativos, egressos e sociedade civil, de aspectos gerais e relevantes dos 

processos de ensino aprendizagem, das estruturas acadêmicas de todos os cursos, 

detectando pontos de excelência e carência. Assim sendo, a Avaliação deve indicar os 

seguintes aspectos institucionais: relacionamento entre corpo docente e discente, 

motivação, grau de comunicação e expressão, respeito e valorização das opiniões discentes 

e da ação didático-pedagógica do docente propriamente dita; desempenho interdisciplinar; 

compromisso com a ética; compromisso com o conhecimento; dinâmica de avaliação da 

aprendizagem e domínio de conteúdo pelo docente. 

A cada período da avaliação, será organizada uma campanha motivadora para que os 

alunos, professores e funcionários respondam às pesquisas. A Comissão Própria de 

Avaliação organizará as campanhas de avaliação, com o auxílio do Diretor, Coordenadores 

de Curso e representantes de classe, que colaborarão para a divulgação das datas, formas 

e objetivos do exercício de avaliar. 

Na Avaliação Docente, realizada semestralmente, cada aluno preencherá um documento 

contendo as questões referentes às disciplinas nas quais está matriculado no semestre, 

tendo, desta forma, oportunidade de avaliação de todos os docentes. A pesquisa na 

modalidade da amostragem terá como percentual representativo 20% do número de alunos 

de cada classe. Estes alunos serão sorteados aleatoriamente buscando o máximo de 

neutralidade para esta representação. 

 

2 AUTOAVALIAÇÃO CICLO 2015/2017 

 

Considerando que a Autoavaliação é um processo contínuo, a CPA da Faculdade 

iniciou os trabalhos do novo ciclo avaliativo em 2015, conforme o cronograma traçado no 

novo Projeto de Autoavaliação Institucional e colocado no anexo deste relatório. Para dar 

início a este novo ciclo avaliativo e para compor este relatório final, a CPA lançou mão das 
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ações programadas constantes do citado Projeto, realizando aquelas que estão no item 3 

deste relatório.  

 

3- AÇÕES REALIZADAS 

 

Para a elaboração deste Relatório, já foram realizadas as seguintes ações de acordo 

com Projeto de Autoavaliação Institucional da Faculdade, a saber: análise documental; 

análise de organograma, de regulamentos internos e de outros instrumentos normativos da 

IES; reuniões para análise e discussão do PDI; formação de grupos focais; reuniões para 

discussão do novo Projeto de Autoavaliação; atualização dos instrumentos de 

autoavaliação; sensibilização da comunidade acadêmica para iniciar ao novo ciclo avaliativo 

por meio de seminários e reuniões com os diversos setores da Faculdade;  aplicação dos 

questionários à comunidade acadêmica (docentes, discentes e técnicos-administrativos); 

entrevistas com os setores; verificação dos recursos de informação instalados e 

disponibilizados para a comunidade acadêmica; reuniões técnicas setoriais para 

levantamento da infraestrutura física e tecnológica existente e análise para a identificação 

de sua adequação à estrutura de oferta; divulgação interna das etapas do processo de 

avaliação já realizado e de seus resultados;  elaboração do relatório parcial; levantamento 

de dados das avaliações anteriores que foram incorporados ao planejamento institucional; 

verificação da execução das ações planejadas; levantamento de dados na secretaria; 

levantamento das formas de participação efetiva dos estudantes e professores em eventos 

internos e externos; avaliação da situação da IES quanto a sua sustentabilidade financeira. 

 

 

4- LEVANTAMENTOS REALIZADOS EM 2017  

 

4.1 – EIXO I - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

4.1.1- RELATO INSTITUCIONAL 

 

 

A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari, situada na cidade de Lambari, Minas 

Gerais, é uma instituição particular sem fins lucrativos. Atualmente oferece os Cursos de 

Administração, Ciências Contábeis e Pedagogia, contando no primeiro semestre de 2017 

com 176 alunos sendo 95 matriculados em Pedagogia, 54 Matriculados em Administração e 

27 em Ciências Contábeis. No segundo semestre de 2017 com 128 alunos, sendo 42 
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matriculados no curso de Administração, 66 matriculados no curso de Pedagogia e 20 em 

Ciências Contábeis. 

 

4.1.1.1 - Síntese da avaliação do PDI 

 

Depois de cuidadosa observação e análise do Plano de Desenvolvimento 

Institucional da Faculdade, a CPA verificou que este documento está de acordo com as 

sugestões apresentadas em orientações disponibilizadas pelo Ministério da Educação e 

obedece ao disposto na legislação vigente que regula o ensino superior brasileiro – em 

especial ao art. 16 do Decreto n.º 5.773, de 9 de maio de 2006, que define os principais 

tópicos que deve conter todo Plano de Desenvolvimento Institucional. 

O PDI da Faculdade expõe com concisão e coerência os passos a serem dados no 

caminho da Instituição rumo ao cumprimento de sua missão.  Esta análise tomou por base o 

PDI em vigor até 2017, neste ano de 2018, far-se-á uma análise mais detalhada do novo 

PDI, versão 2015/2017, que abrangerá o ciclo de Autoavaliação 2015/2017. 

 

4.1.1.2- Síntese Histórica da Autoavaliação Institucional na Faculdade 

 

Historicamente a Avaliação Institucional tem sido objeto de discussões na Faculdade 

Presidente Antônio Carlos de Lambari desde a sua criação. Em 2004, a Lei nº 10.861 

instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Naquele 

momento esta Faculdade, ainda supervisionada pelo Conselho Estadual de Educação de 

Minas Gerais, passou a desenvolver ações experimentais de avaliação, inicialmente com a 

avaliação dos docentes em todos os semestres letivos. Posteriormente o Decreto nº 

5.773/2006, em seu Art. 58, descreveu: “A avaliação das instituições de educação superior, 

dos cursos de graduação e de desempenho acadêmico de seus estudantes será realizada 

no âmbito do SINAES, nos termos da legislação aplicável”. 

Em 2007, por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, em uma ação Direta de 

Inconstitucionalidade, a Fundação Presidente Antônio Carlos, mantenedora da Faculdade 

Presidente Antônio Carlos de Lambari e as demais fundações educacionais privadas de 

Minas Gerais passaram a integrar o Sistema Federal de Ensino. Assim, foram tomadas as 

providências para a migração dessas IESs para o Ministério da Educação, a partir de janeiro 

de 2009, data do Edital de Migração publicado por aquele órgão federal. 

Em 2010, após o término do processo de migração para o sistema Federal de 

Ensino, a Faculdade iniciou o seu 1º ciclo de Avaliação Institucional Interna, com a finalidade 

de cumprir as determinações legais, de atingir e demonstrar as condições para o seu 

reconhecimento no Ministério da Educação.  
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Com a implantação, nesse mesmo momento, do processo de Planejamento 

Estratégico da Faculdade, a Avaliação Institucional ficou definida como um dos seus 

Programas Estratégicos. Para a realização deste programa, a direção da Faculdade aprovou 

a Resolução nº 01 de 14 de dezembro de 2009 que instituiu a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) da Faculdade, sendo designados os membros da referida Comissão por 

meio de Ato nº 01de 18 de Dezembro de 2009  do Diretor Acadêmico-Pedagógico. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade teve então a incumbência 

de construir uma proposta inicial de Avaliação Institucional e de realizar a Autoavaliação  

preconizada pelo SINAES. 

Nos anos de 2013 e 2014, a CPA da Faculdade realizou seu primeiro ciclo de 

Autoavalição Institucional. As atividades da comissão foram bastante significativas, incluindo 

ações como: 

• discussão de concepções e de alternativas de operacionalização da Avaliação 

Institucional;  

• formalização de uma proposta de autoavaliação; 

• produção de calendário (cronograma), 

•  realização de levantamentos de dados por meio de aplicação de vários 

instrumentos avaliativos;  

• análise profunda dos resultados levantados; 

• construção de um diagnóstico e, a partir dele, proposição de metas e ações a 

serem apresentadas aos dirigentes da IES;  

• apresentação dos resultados levantados à comunidade acadêmica e aos dirigentes 

da Faculdade.   

Os resultados deste ciclo 2015/2017 renderam frutos significativos para a Faculdade: 

as ações realizadas mobilizaram a comunidade acadêmica que passou a enxergar a 

Avaliação Institucional como uma importante ferramenta de melhoria do ensino e da 

Faculdade como um todo. Além disso, as metas e ações traçadas a partir do diagnóstico 

dos resultados foram incorporadas ao PDI e, portanto, passíveis de serem alcançadas.  

Nesse mesmo período (2015/2017), a CPA apresentou à comunidade acadêmica e 

aos dirigentes da Faculdade e inseriu no sistema e-MEC, nos prazos estipulados pelo INEP: 

Proposta de Autoavaliação Institucional; dois Relatórios Parciais contendo a descrição dos 

trabalhos avaliativos realizados em 2015/2017; e Relatório Final, concluído em dezembro de 

2017, encerrando assim o primeiro ciclo avaliativo interno. 

 A partir dos instrumentos utilizados para o levantamento de dados e de uma análise 

profunda dos dados coletados, a CPA elaborou um diagnóstico dos resultados e propôs à 

Direção um plano de ação com vistas a: solucionar ou minimizar os pontos fracos e as 
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ameaças apontadas no diagnóstico; melhorar as atividades consideradas neutras; e 

fortalecer ainda mais os pontos fortes.  

 As metas e as ações propostas no plano de ação, contempladas no Relatório Final 

2015/2017, foram assim realizadas e cumpridas: Avaliação/Planejamento/Orçamento/Ação-

implementação.  

Tudo Isso confirma a importância da Autoavaliação Institucional na Faculdade, como 

ferramenta de gestão, na busca da qualidade de bons serviços prestados tanto a seus 

alunos, a seus funcionários e a seus professores, quanto à sociedade em que está inserida. 

 

4.1.1.3 Síntese histórica do planejamento e das ações acadêmico-administrativas 

decorrentes dos resultados das avaliações 

 

A CPA da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari propôs à Direção 

Acadêmico-Pedagógica da Faculdade um plano de ação com vistas a: solucionar os 

pontos fracos e as ameaças encontradas no diagnóstico do Relatório Final da 

Autoavaliação 2015/2017; melhorar as atividades consideradas neutras e fortalecer 

ainda mais os pontos fortes. 

O plano de ação proposto pela CPA foi elaborado em duas partes: Metas e 

ações propostas (Figura 1); Metas cumpridas e ações realizadas (Figura 2), 

As metas e a realização das ações visam qualificar ainda mais os serviços 

prestados pela UNIPAC. 

 

Figura 1:  METAS E AÇÕES PROPOSTAS 2015/2017 
 
 

 
EIXO 

DIMEN
SÃO 

METAS  AÇÕES 
RESPONSÁ

VEL 
PRAZOS/ 
POSIÇÃO 

1 

8 Intensificar e ampliar 
a participação da 
comunidade no 
processo de 
avaliação interna da 
IES. 
 
 
 
Expandir e garantir a 
qualidade do ensino 
de graduação 

Produzir material de 
divulgação da importância 
da participação da 
sociedade civil 
(comunidade local) no 
processo de AI da IES 
 
 
 
Continuar ofertando os 
cursos de nivelamento para 
alunos, nas áreas na quais 
foram identificadas 
deficiências; 
 

Coordenador 
e membros 
da CPA 
 
 
 
 
 
 
Coordenação 
e professores 
das 
disciplinas 
 
 

Criação Material   
março de 2016. 
Distribuição do 
material a partir de 
Abril de 2016 
 
 
 
 
 
 
Fevereiro de 2016 
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Cursos de extensão com 
temas que reforcem os 
conteúdos trabalhados no 
currículo dos cursos; 
 
 
Análise continua para a 
busca de melhoria do PPC 
em conformidade com as 
habilidades e competências 
definidas nas Diretrizes 
Curriculares  e nas 
portarias do ENADE 
 
 
Treinamentos e cursos 
dentro do Programa de 
Formação Continuada 
visando sanar as possíveis 
dificuldades diagnosticadas 
na avaliação 

 
Coordenação 
 
 
 
 
 
Direção, 
Coordenação 
e NDE`s dos 
cursos. 
 
 
 
 
 
CPA, 
Coordenação 
e Direção 

 
2015 Meta cumprida 
com a realização de 
vários cursos.  2016 
reinicio em 
fevereiro. 
 
 Inicio fevereiro de   
2016  
 
 
 
 
 
 
 
Meta continua a 
partir de 
treinamentos 
propostos no âmbito 
do PFC. 

      

2 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Enfrentar a 
existência de uma 
forte concorrência 
no entorno da micro 
região de Lambari, 
oferecendo cursos 
na área da própria 
IES e em outras 
áreas. 
 
Combater a cultura 
local e micro 
regional de 
valorização do 
externo, atribuindo 
maior valor ao 
oferecido fora da 
cidade ou da micro 
região.  
 
 
 
Continuar ampliando 
a participação da 
Faculdade nos 
movimentos 
culturais, sociais, 
comunitários junto à 
comunidade local e 
micro regional 
 

Divulgar e conscientizar 
do diferencial dos cursos 
propostos pela FAPAC 
Lambari.  
 
 
 
 
 
 
Realizar um trabalho de 
conscientização junto às 
escolas e as mídias; 
envolver os egressos. 
 
 
 
 
 
 
Ampliar as ações 
extensionistas da 
Faculdade com 
oferecimento de cursos de 
extensão voltados para as 
demandas locais. 
 
 
Colocar em pratica o 
projeto de criação da UAMA 
– Universidade Aberta da 
Melhor Idade. 
 

Direção e 
Coordenação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direção e 
comissão de 
Vestibular 
 
 
 
 
 
 
 
Direção, 
Coordenação 
dos Cursos, 
NDE, 
professores 
 
 
Direção e 
Coordenação 
dos cursos 
 
 

2015 em 
andamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ação Continua; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015, meta 
cumprida com vários 
cursos sendo 
oferecidos para a 
comunidade 
acadêmica e local 
 
Primeiro Semestre 
de 2016. Meta não 
cumprida 
reprogramada para 
2017 
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Ampliar a participação da 
faculdade nos movimentos 
sociais, culturais e 
esportivos da cidade, em 
parceria com a sociedade 
organizada. 
 
 
 

Promover e realizar o I 
FAPAC FEST MUSIC 

 
Coordenação
NDE, 
professores 
 
 
 
 
 
Direção, 
Coordenação 
e professores 

 
 
2015 Meta cumprida 
com a participação 
da IES em vários 
eventos em parceria 
com a sociedade 
organizada. Meta 
continua para 2016. 
 
Abril de 2016 a 
outubro de 2016. 
Reavaliar em 2017 e 
reprogramar 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

4, 2 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buscar maior 
interação com as 
escolas empresas 
que recebem 
estagiários 
 
 
Ampliar a 
Divulgação da 
Faculdade na região 
e aumentar a 
presença da IES na 
mídia local e 
regional bem como 
na redes sociais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfrentar no que se 
refere a Pós 
Graduação, 
concorrência muito 
agressiva, pautada 
na disputa por preço 
oferecendo cursos à 
distância com 
qualidade e 
credenciamento 
duvidoso, tornando-
se empecilho, 
principalmente para 
cursos na área da 
Educação. 
 

Visitas in loco, reuniões, 
desenvolvimento de 
projetos específicos para 
as escolas.  
 
 
Criar o Jornal da FAPAC 
 
 
 
 
 
Criar um Plano 
estratégico de Marketing 
a ser desenvolvido pela  
Empresa Junior da IES 
 
 
 
Promover e realizar o I 
FAPAC FEST MUSIC  
 
 
Oferecer curso de Pós 
Graduação na área de 
educação conforme 
definido no PDI. 
 
 
Firmar parceria com a 
UNIPAC para 
oferecimento do curso de 
Pós em Gestão Pública e 
Marketing  Político. 
 
Firmar convênio com a 
empresa QUERO BOLSA, 

Coordenação 
dos Cursos, 
Direção e 
Comissão de 
Vestibular 
 
 
Professores 
Alunos e 
Técnicos 
Administrativ
os 
 
Direção e 
Coordenação 
de Cursos em 
conjunto com 
a empresa 
Junior 
 
 
Direção, 
Coordenação 
e professores 
 
 
Coordenação 
de curso. 
 
 
 
 
 
Direção 
 
 
 
 
 
 

2015 – Meta 
cumprida através da 
realização de visitas 
nas escolas locais e 
regionais.  
2016 continuidade 
das ações. 
 
Primeira Edição 
prevista para Março 
de 2016. Meta 
reprogramada para 
2017. 
 
Primeiro semestre 
de 2016. 
Reprogramada para 
Segundo Semestre 
de 2017 
 
 
 
Abril de 2016 a 
Outubro de 2016.  
Reavaliar em 2017 e 
reprogramar 
 
Segundo semestre 
de 2016. 
Reprogramado para 
Segundo Sem 
de2017 
 
 
Abril de 2016 
Convênio firmado, 
reprogramado 
lançamento 2018 
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9 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
Buscar mais formas 
de acesso dos 
alunos a programas 
de descontos afim 
de facilitar a 
captação e reduzir a 
evasão de alunos. 
 
Melhorar o 
programa de 
descontos para 
alunos através de 
analise 
socioeconômica  
 

afim de facilitar a entrada 
de novos alunos com 
descontos de até 40% nas 
mensalidades.  
 
Reestruturar o programa de  
descontos  para alunos 
carentes através da criação 
e implantação do programa 
PED – Programa Especial 
de Descontos 

Direção 
 
 
 
 
 
 
 
Direção 

 
Janeiro de 2016. 
Cumprido 
 
 
 
 
 
Meta cumprida pela  
RES. Nº 15, DE 04 
DE NOVEMBRO DE 
2015.  

      

 
 
 
 
 
 

4 

6 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Melhorar o acesso 
dos ao portal 
acadêmico 
 
 
 
Melhorar o 
atendimento na 
secretaria 
 
 
 
 
 
 
Implantar ações 
para qualificação e 
formação 
continuada do corpo 
docente, gerencial e 
pessoal técnico-
administrativo. 
 

Efetivar esforços junto ao 
fornecedor do Portal do 
Aluno, a fim de sanar os 
problemas de acesso ao 
portal 

 
Realizar reuniões rotineiras 
afim de levantar possíveis 
pontos de estrangulamento 
e possíveis soluções. 
 
Promover treinamento em 
atendimento os funcionários 
técnicos administrativos.  
 
Oferecer atividades de 
treinamento e atualização 
profissional para o corpo 
técnico-administrativo e 
para o Corpo Docente 

 

Secretaria 
 
 
 
 
 
Direção 
 
 
 
 
Direção. 
 
 
 
 
Direção, 
Coordenação 
com o apoio 
da CPA 
 

Meta cumprida 
2015.   
2016 meta continua. 
 
 
 
Meta continua  
 
 
 
 
Primeiro semestre 
de 2016. 
Reprogramada 
2017. 
 
 
 
Meta contínua, que 
a IES promove 
através do PFC. 
 

      

5 7 

Melhorar o acesso a 
internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melhorar a limpeza 
e manutenção das 
instalações físicas 
da IES 

Conscientizar os alunos 
que o acesso à internet 
esta disponibilizado na 
biblioteca para pesquisa e 
consultas 
 
Adotar o sistema de 
cadastramento de IP para 
que notebooks e tablets 
tenham acesso à rede 
wireless 
 
Criar sistema de controle do 
trabalho de limpeza com 
reuniões e vistorias 

Coordenação 
 
 
 
 
 
 
Direção  
 
 
 
 
Direção e 
secretária 

2016 
 
 
 
 
 
 

2016 Reprogramada 
para 2017 

 
 
 
 

2016 
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Figura 2 - METAS CUMPRIDAS E AÇÕES REALIZADAS 

 

constantes das atividades. 

 
EIXO 

DIMEN
SÃO 

METAS  AÇÕES 
RESPONSÁ

VEL 
PRAZOS/ 
POSIÇÃO 

1 8 Expandir e garantir a 
qualidade do ensino 
de graduação 

Continuar ofertando os 
cursos de nivelamento para 
alunos, nas áreas na quais 
foram identificadas 
deficiências 
 
Cursos de extensão com 
temas que reforcem os 
conteúdos trabalhados no 
currículo dos cursos 
 
 
 
Treinamentos e cursos 
dentro do Programa de 
Formação Continuada 
visando sanar as possíveis 
dificuldades diagnosticadas 
na avaliação 
 
Análise continua para a 
busca de melhoria do PPC 
em conformidade com as 
habilidades e competências 
definidas nas Diretrizes 
Curriculares  e nas 
portarias do ENADE 

 

Coordenação 
e professores 
das 
disciplinas 

 
 
 

Coordenador
es 
 
 
 
 
 

CPA, 
Coordenação 

e Direção 
 
 
 
 

Direção, 
Coordenação 
e NDE`s dos 

cursos 

Meta cumprida com 
o oferecimento de 
Nivelamento em 
Matemática e 
Contabilidade 
Básica. 
 
 
2015 Meta cumprida 
com a realização de 
vários cursos.  2016 
Meta cumprida 
realização de vários 
cursos. 
 
Meta continua a 
partir de 
treinamentos 
propostos no âmbito 
do PFC. 
 
 
 
Inicio fevereiro de 
2016, meta 
cumprida com novos 
PPC´s. Meta 
continua de 
acompanhamento 
do ENADE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuar ampliando 
a participação da 
Faculdade nos 
movimentos 
culturais, sociais, 
comunitários junto à 
comunidade local e 
micro regional. 
 
 
 
 

Ampliar as ações 
extensionistas da 
Faculdade com 
oferecimento de cursos de 
extensão voltados para as 
demandas locais. 
 
Ampliar a participação da 
faculdade nos movimentos 
sociais, culturais e 
esportivos da cidade, em 
parceria com a sociedade 

 
 
 
 
 
 
 
Direção, 
Coordenação 
dos Cursos, 
NDE, 
professores 

A partir de 2013 
ação continua. 
 
 
 
Intensificação das 
ações 
extensionistas em 
parceria com a 
comunidade local, 
com destaque para 
a parceria com o 
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2 

 
 
 
 
 
 

 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidar a 
implantação de 
ambiente virtual de 
aprendizagem para 
o ensino 
semipresencial e 
educação à 
distância 
 
 
 
 
 
 
Aprimorar o Projeto 
TIP no que se refere 
às exigências 
metodológicas e de 
conteúdo 
 
 
 
Desenvolver 
projetos e ações no 
sentido de tornar as 
aulas mais 
dinâmicas e com 
mais aplicações 
práticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combater a cultura 
local e micro 
regional de 
valorização do 
externo, atribuindo 

organizada. 
 
Continuar e ampliar as 
ações extensionistas de 
caráter social 
 
 
 
 
Evidenciar esforços para 
diminuir a resistência dos 
alunos a oferta de 
disciplinas semipresenciais. 
 
Analisar no âmbito dos 
NDE dos cursos os 
principais problemas 
encontrados na oferta de 
disciplinas semipresenciais 
propondo soluções 
corretivas 
 
 
Curso de treinamento para 
nivelamento dos 
professores quanto as 
questões de metodologia 
da pesquisa e da 
organização didático 
pedagógica do TIP 
 
Através do PFC – 
Programa de Formação 
Continuada, oferecer aos 
professores curso de 
reciclagem apresentando 
novas tecnologias didáticas 
de ensino. 
 
Conscientizar e incentivar 
os professores a utilizarem 
de técnicas e didáticas que 
tornem as aulas mais 
dinâmicas utilizando, 
quando possível, 
experimentos práticos 
 
Melhorar a qualidade dos 
laboratórios dos cursos 
para facilitar a utilização de 
aulas práticas. 
 
 
 
 
Realizar um trabalho de 

 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenador
es e 
professores 
 
 
Coordenador
es e NDE dos 
cursos 
 
 
 
 
 
 
Professores 
José Fábio e 
Mauricio 
Inácio dos 
Santos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenação
, Direção e 
professores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direção e 
comissão de 
Vestibular 
 
 

Projeto  Marista 
Solidário que criou a 
moeda solidária 
Lambareco. Meta 
coumprida em 2015 
e 16 ação continua 
para os próximos 
anos 
 
 
2015. O EAD 
passou após analise 
dos principais 
problemas para a 
oferta das 
disciplinas em EAD 
a ser utilizado para 
oferecimento dos 
Estudos 
Independentes e 
Atividades 
Formativas 
Discentes. 
 
 
Fevereiro de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ação continua.  
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1 

maior valor ao 
oferecido fora da 
cidade ou da micro 
região.  
 
 
Enfrentar a 
existência de uma 
forte concorrência 
no entorno da micro 
região de Lambari, 
oferecendo cursos 
na área da própria 
IES e em outras 
áreas. 
 

conscientização junto às 
escolas e as mídias; 
envolver os egressos. 

 
 
 
 
 
Divulgar e conscientizar 
do diferencial dos cursos 
propostos pela FAPAC 
Lambari 

 
 
 
Direção e 
Coordenação 
 

Vários eventos em 
2015 e 2016. 
 
 
 
 
 
 
2015 diversas ações 
realizadas junto a 
empresas e 
parceiros. Em 2016 
as ações 
continuaram. Meta 
continua. 
 

3 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4;  2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliar a 
Divulgação da 
Faculdade na região 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuar buscando 
maior interação com 
as escolas 
empresas que 
recebem estagiários 
 
 
 
 
 
 
Continuar ampliando 
a participação da 
Faculdade nos 
movimentos 
culturais, sociais, 
comunitários junto à 
comunidade local e 
micro regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criação de material 
institucional impresso de 
apresentação e divulgação 
dos cursos da IES  
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitas in loco, reuniões, 
desenvolvimento de 
projetos específicos para as 
escolas. 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliar as ações 
extensionistas da 
Faculdade com 
oferecimento de cursos de 
extensão voltados para as 
demandas locais. 
 
Ampliar a participação da 
faculdade nos movimentos 
sociais, culturais e 
esportivos da cidade, em 
parceria com a sociedade 
organizada. 
 
Continuar e ampliar as 
ações extensionistas de 
caráter social. 

 
 
Direção, 
Coordenação 
e comissão 
de Vestibular. 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenação 
dos Cursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direção, 
Coordenação 
dos Cursos, 
NDE, 
professores. 
 
 
 
 
 
 
 

2014.  Material de 
divulgação criado e  
impresso, bem 
como outros 
materiais 
promocionais 
(Canetas, réguas 
etc) já sendo 
utilizados nas visitas 
a empresas e 
escolas. 
 
2015 – Meta 
cumprida através da 
realização de visitas 
nas escolas locais e 
regionais. Meta 
cumprida em 2016 
continuidade das 
ações em 2017. 
 
 
 
 
A partir de 2013 
ação continua. 
 
Intensificação das 
ações 
extensionistas em 
parceria com a 
comunidade local, 
com destaque para 
a parceria com o 
Projeto  Marista 
Solidário que criou a 
moeda solidária 
Lambareco, entre 
outros. 
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9 

 
Melhorar o 
programa de 
descontos para 
alunos através de 
analise 
socioeconômica. 
 
Buscar mais formas 
de acesso dos 
alunos a programas 
de descontos afim 
de facilitar a 
captação e reduzir a 
evasão. 

 
Reestruturar o programa de  
descontos  para alunos 
carentes através da criação 
e implantação do programa 
PED – Programa Especial 
de Descontos. 
 
Firmar convênio com a 
empresa QUERO BOLSA, 
afim de facilitar a entrada 
de novos alunos com 
descontos de até 40% nas 
mensalidades 

 
 
 

Direção 
 
 
 
 
 

Direção 

 
 
 
Meta cumprida pela  
RES. Nº 15, DE 04 
DE NOVEMBRO DE 
2015 
 
 
 
Meta cumprida em 
Janeiro 2016. 

4 

5 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
6 
 
 

Implantar ações 
para qualificação e 
formação 
continuada do corpo 
docente, gerencial e 
pessoal técnico-
administrativo. 
 
Melhorar o acesso 
dos ao portal 
acadêmico 
 
 
 
Melhorar o 
atendimento na 
secretaria 
 
 
 
 

Oferecer atividades de 
treinamento e atualização 
profissional para o corpo 
técnico-administrativo e 
para o Corpo Docente 
 
 
 
Efetivar esforços junto ao 
fornecedor do Portal do 
Aluno, a fim de sanar os 
problemas de acesso ao 
portal. 
 
Realizar reuniões rotineiras 
a fim de levantar possíveis 
pontos de estrangulamento 
e possíveis soluções 

Direção, 
Coordenação 
com o apoio 
da CPA 
 
 
 
 
Secretaria 
 
 
 
 
 
 
Direção 
 
 
 
 

Meta contínua, que 
a IES promove 
através do PFC. 
 
 
 
 
 
Meta cumprida 
2015.   
2016 meta continua. 
 
 
 
 
Realizado em 2015 
e 2016, meta 
continua. 

5 7 

Melhorar as 
Condições do 
Laboratório de 
Informática 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melhorar o acesso a 
internet 
 
 
 
 
Melhorar a limpeza 
e manutenção das 

Adquirir novos 
equipamentos 
(computadores) para o 
Laboratório 
 
Contratar pessoal técnico 
(ou empresa) para fazer 
manutenção preventiva e 
corretiva dos equipamentos 
do laboratório de 
Informática. 
 
Conscientizar os alunos 
que o acesso à internet 
esta disponibilizado na 
biblioteca para pesquisa e 
consultas 
 
Criar sistema de controle do 
trabalho de limpeza com 

Direção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenação 
 
 
 
 
Direção e 
secretária 

 
 
Segundo  Semestre 
de 2014 
Com a aquisição de 
novas máquinas 
para o laboratório e 
contratação de 
técnico autônomo 
para manutenção 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
2016 
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4.1.1.4- CI - Evolução histórica da Avaliação Institucional  

 

A Faculdade obteve os seguintes Conceitos nas avaliações realizadas pelo MEC, no 

período de 2010 a 2015 e ENADE realizado desde 2006. 

 
Conceitos Obtidos na Avaliação das Condições de Ensino dos Cursos de Graduação  

 
 

CURSO 

CONCEITO 

Dimensão 1 Dimensão 2 Dimensão 3 

Docentes Organização 
Didático- 

Pedagógica 

Instalações 
Físicas 

Administração 3 4 3 

Pedagogia 4 3 3 

Ciências Contábeis 4 3,6 3,4 

Fonte: MEC/INEP 
 
 

Conceito Obtido na Avaliação das Condições de Ensino dos Cursos de Graduação  
 

CURSO CONCEITO FINAL 

Pedagogia (Visita em 2014) Conceito 2 

Administração (Visita 2015) Conceito 3 

Ciências Contábeis * (Visita 2012) Conceito 4  

 
 
Resultado da Instituição no ENADE  

 
 
CURSO 

Media da 
formação geral 

Média do 
Componente 
Específico 

 
Média geral 

 
Enade 
Concei
to 
(1 a 5) 

 
Concei
to 
Curso 
(1 a 5) 
 

Ingres
-sante 
 

Con-
cluint
e 

Ingr
es-
sant
e 
 

Con-
cluin
te 

Ingres
-sante 
 

Con-
cluint
e 

Administr
ação 

 2,08  2,28  2,23 3 3 

Ciências 
Contábeis 

 3,72  2,32  2,67 3 3 

Pedagogi
a 

 2,45  1,42  1,67 2 2 

 
 

Conceito final obtido no ENADE  

ANO DE 
REALIZAÇÃO DO 

CURSOS CONCEITO FINAL 

instalações físicas 
da IES 
 

reuniões e vistorias 
constantes das atividades 

http://www.ucs.br/site/midia/arquivos/Conceitos_Obtidos_nas_Avaliações_MEC_1996_a_2013_5.pdf
http://www.ucs.br/site/midia/arquivos/Conceitos_Obtidos_nas_Avaliações_MEC_1996_a_2013_5.pdf
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ENADE 

2009 Administração 2 

2012 Administração 3 

2015 Administração 3 

2009 Pedagogia Sem conceito (Mobilidade acadêmica 
Portaria Normativa 40) 

2012 Pedagogia Sem conceito (Mobilidade acadêmica 
Portaria Normativa 40) 

2014 Pedagogia 2 

2012 Ciências Contábeis 4 

Fonte: MEC/INEP 

 

Conforme já mencionado em 2007, por força de decisão do Supremo Tribunal 

Federal, em uma ação Direta de Inconstitucionalidade, a Fundação Presidente Antônio 

Carlos, mantenedora da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari e as demais 

fundações educacionais privadas de Minas Gerais passaram a integrar o Sistema Federal 

de Ensino. Assim, foram tomadas as providências para a migração dessas IESs para o 

Ministério da Educação, a partir de janeiro de 2009, data do Edital de Migração publicado 

por aquele órgão federal. Sendo assim, em setembro de 2010 a Faculdade Presidente 

Antonio Carlos de Lambari recebeu a visita in loco da comissão para recredenciamento da 

IES, tendo sido avaliada e obtido na avaliação o conceito final 3 (três), com publicação do 

Parecer CNE/CES 399/2012 de recredenciamento na IES no Diário Oficial em 18 de 

dezembro de 2012. 

 
Ações para a melhoria do ensino e do resultado do ENADE: 

 

 Oferta de cursos de nivelamento para alunos, nas áreas de Português e Matemática; 

 Cursos de extensão com temas que reforcem os conteúdos trabalhados no currículo 

dos cursos, como exemplo pode-se citar o curso de Matemática Financeira para 

calculadora HP. 

 Análise e reformulação do PPC; 

 Estudo da evolução de desempenho dos professores a partir das avaliações docentes 

que acontecem em todos os semestres letivos com proposta pela CPA de 

treinamentos e cursos dentro do Programa de Formação Continuada visando sanar as 

possíveis dificuldades diagnosticadas na avaliação.  

 

4.1.2. 8ª Dimensão: Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos 

processos, resultados e eficácia da Autoavaliação Institucional  
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Aspectos Avaliados nesta Dimensão:  

 

1) Adequação e efetividade do PDI e sua relação com os projetos pedagógicos dos 

cursos.   

 A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari elabora seus PPC’s a partir da 

reflexão, discussão e colaboração de todos os segmentos envolvidos, assumindo seu 

cumprimento integral como um compromisso institucional, tendo presente em suas ações 

que este compromisso “estabelece os princípios da identidade Institucional e expressa a 

missão, os objetivos, os valores, as práticas pedagógicas, as políticas de ensino e extensão 

e sua incidência social e regional”.  

 O PDI orienta as decisões e ações tanto da gestão acadêmica quanto da administração da 

instituição, onde incorpora a concepção educacional centrada na formação integral 

consistente, formação teórica acompanhada do desenvolvimento de habilidades e 

competências em estreita unidade entre teoria e prática, sólida formação ética, compromisso 

social e político dos estudantes, tendo em vista a participação no desenvolvimento e 

transformação da sociedade brasileira. 

 Com critérios pedagógicos, a Política de Ensino privilegia a formação por competências e 

habilidades, estrutura a concepção curricular para favorecer a flexibilidade e na busca da 

interdisciplinaridade, investe em projetos alinhados com a identidade e com a missão 

institucional, fortalece diversas modalidades de ensino-aprendizagem, assim como fomenta 

a inovação, a produção do conhecimento e a participação nas atividades e compromissos 

da comunidade acadêmica. Tais aspectos da política institucional são expressos no projeto 

pedagógico do curso na medida em que os componentes curriculares devem promover o 

desenvolvimento integral do aluno, centrado em competências e habilidades próprias dos 

profissionais de cada curso.  

 Os PPCs da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari refletem os Princípios 

Filosóficos para a Educação Superior expressados no PDI sendo assim, as ações 

institucionais desenvolvidas pela Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari são 

orientadas por marcos que surgem da política estratégica funcional amplamente discutida no 

conteúdo deste PDI. Esses parâmetros associados à missão e aos princípios institucionais 

norteiam as ações acadêmicas e administrativas, dentre as quais se destacam os alicerces 

vinculados aos aspectos pedagógicos:  

I. Na igualdade entre os homens, independente de nacionalidade, sexo, raça ou credo, 

opondo-se a qualquer espécie de discriminação social;  

II. No respeito aos direitos humanos e, entre eles, o direito à educação, à formação 

profissional e ao acesso às conquistas das ciências;  
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III. Nos princípios de liberdade e de solidariedade humana;  

IV. Na educação integral da pessoa humana e na capacitação profissional;  

V. Nos valores da democracia, no estado de direito daí decorrente e na Constituição da 

República;  

VI. Na proteção do meio ambiente;  

VII. No amparo social aos mais carentes.  

 

  A partir das concepções gerais determinadas no seu PDI, a Faculdade procura 

manter um trabalho institucional sistemático para atender às demandas da educação na 

sociedade do conhecimento, buscando sempre a excelência no ensino. Para tanto atua com 

foco:   

I. na profissionalização da sua gestão;  

II. no atendimento a um maior leque de demanda dos alunos, não apenas as educacionais;  

III. no crescimento do ensino visando atender as necessidades das corporações (em vista 

do surgimento das universidades corporativas e virtuais);  

IV. na inserção de novas tecnologias no binômio ensino-aprendizagem;  

V. na diversificação e flexibilização da oferta de cursos e serviços;  

VI. na flexibilização dos currículos (atendendo às Diretrizes Curriculares Nacionais);  

VII. no aumento da flexibilidade na modalidade de ofertas de cursos e nos tipos de cursos  

superiores; e 

 

Isto significa aplicar Políticas de Ensino que permitam: 

 

I. Implementação do programa de avaliação institucional dos cursos de graduação, desde a 

ótica do discente quanto à do egresso; 

II. Definição das ações em decorrência dos resultados obtidos nas avaliações internas e 

externas; 

III. Avaliação contínua dos Projetos Pedagógicos dos Cursos cuidando da sua atualização 

tanto em conteúdo quanto em metodologia; 

IV. Fomento às atividades interdisciplinares nos cursos de graduação como: trabalhos de 

campo, visitas técnicas, seminários de natureza interdisciplinar, entre outros; 

V. Estímulo à participação nas atividades de Monitoria; 

VI. Definição das atividades de extensão como relevantes nos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos, caracterizando-as nos estágios curriculares e extra-curriculares; e 

VII. Promoção da Educação Continuada. 
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2) Procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento institucional, 

especialmente das atividades educativas.  

- A Avaliação Institucional na Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari tem como 

princípio a identificação dos problemas, para corrigir possíveis deficiências e para introduzir 

as mudanças que signifiquem uma melhoria imediata da qualidade do ensino e da instituição 

como um todo, de acordo com as dimensões previstas na Lei 10.861, de 14 de abril de 

2004. 

A Avaliação está, portanto, diretamente vinculada à qualidade e assim exige que alunos, 

professores, funcionários técnico-administrativos, ex-alunos e representantes da sociedade 

civil organizada informem sobre a relevância do ensino e a adequação do mesmo ao 

mercado de trabalho, sobre as ações direcionadas para a investigação científica e a 

extensão, sobre a responsabilidade social e a infraestrutura da Faculdade. 

Nessa linha de trabalho todos os segmentos, sem maioria absoluta de nenhum destes, se 

envolvem no processo respondendo a questionários, participando de entrevistas, analisando 

os aspectos positivos e negativos dos cursos, discutindo em grupo as debilidades e 

fortalezas da Faculdade, também dando sugestões que provoquem a melhoria da sua 

qualidade. Assim, a Avaliação Institucional na Faculdade consiste em um processo 

permanente de elaboração, análise e de intervenção prática, que permite retroalimentar as 

mais diversas atividades, durante todo o seu desenvolvimento.  

A CPA da Faculdade obedece a Regulamento próprio aprovado pelo Comitê de Gestão e 

sua composição garante a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, 

vedando a existência de maioria absoluta por parte de qualquer dos segmentos 

representados. 

A Avaliação Institucional da Faculdade, desde sua criação, está fortalecida com a decisão 

política que a priorizará como forma de diagnóstico e garantia da qualidade em educação.  

Este envolvimento de todos os segmentos da comunidade acadêmica na realização do que 

pressupõem os Projetos Pedagógicos dos Cursos e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional, constitui-se em princípios para a qualidade em educação. A FACULDADE 

assume o ritmo da transformação contínua, onde a preparação técnica e científica caminha 

junto com a reflexão cultural de forma criativa e profunda.  

O Programa de Avaliação Institucional objetiva manter os diferentes setores de trabalho 

informados sobre as suas fortalezas e deficiências de tal forma que sejam tomadas decisões 

administrativas que gerem correções dos desvios e carências e/ou manutenção do que se 

mostrou adequado, com vistas a rever e aperfeiçoar o seu Projeto Institucional.  

A metodologia adotada para fins da Avaliação Institucional pode ser assim resumida: todos 

os segmentos se envolverão no processo respondendo a questionários, participando de 

entrevistas, analisando os aspectos positivos e negativos dos cursos, discutindo em grupo 
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as debilidades e fortalezas da Faculdade, também dando sugestões que provoquem a 

melhoria da sua qualidade. Assim, a Avaliação Institucional nesta Faculdade consistirá em 

um processo permanente de elaboração de conhecimentos e de intervenção prática, que 

permitirá retroalimentar as mais diversas atividades da Faculdade, durante todo o seu 

desenvolvimento e ocorrerá em três momentos:  

I. Avaliação do docente por componente curricular (semestralmente, envolvendo 

coordenadores, docentes e discentes);   

II. Avaliação dos cursos (de dois em dois anos, envolvendo os segmentos: docentes e 

discentes), e  

III. Avaliação Institucional Geral (de dois em dois anos, envolvendo todos os segmentos: 

discentes, docentes, coordenadores, diretores, funcionários técnico-administrativos, 

egressos do curso, representantes da sociedade civil organizada).   

 

A Avaliação para diagnóstico global será feita a partir da visão discente e docente, de 

aspectos gerais e relevantes dos processos de ensino-aprendizagem, das estruturas 

acadêmicas de todos os cursos, detectando pontos de excelência e carência. Assim sendo, 

a Avaliação quer indicar os seguintes aspectos institucionais: relacionamento entre corpo 

docente e discente, motivação, grau de comunicação e expressão, respeito e valorização 

das opiniões discentes e da ação didático-pedagógica do docente propriamente dita; 

desempenho interdisciplinar; compromisso com a ética; compromisso com o conhecimento; 

dinâmica de avaliação da aprendizagem e domínio de conteúdo pelo docente.  

 

A cada período da avaliação, será organizada uma campanha motivadora para que os 

alunos, professores e funcionários respondam às pesquisas. A Comissão Própria de 

Avaliação organizará as campanhas de avaliação, com o auxílio do Diretor, Coordenadores 

de Curso e representantes de classe, que colaborarão para a divulgação das datas, formas 

e objetivos do exercício de avaliar.  

 

Cada aluno preencherá um documento contendo as questões referentes às disciplinas nas 

quais está matriculado no semestre, tendo, desta forma, oportunidade de avaliação de todos 

os segmentos.  A pesquisa na modalidade da amostragem terá como percentual 

representativo no mínimo 20% do número de alunos de cada classe. Estes alunos serão 

sorteados aleatoriamente buscando o máximo de neutralidade para esta representação. 
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3) O planejamento incorpora ações para a melhoria contínua? Existe relação entre a 

autoavaliação e o planejamento? Justifique.  

 

Sim.  Os resultados da Avaliação Institucional serão validados estatisticamente, realizando o 

cruzamento dos dados coletados em diferentes segmentos, cuja finalidade é fornecer 

informações que subsidiarão as ações de melhoria pedagógico-administrativa. De posse dos 

resultados a CPA irá estudar, gerir e acompanhar as ações de melhoria cabíveis e 

esperadas. O próximo passo será o retorno da avaliação a todos os segmentos envolvidos 

de tal forma que estes tenham conhecimento do “Plano de Melhorias” cujo enfoque será a 

implementação de novas mudanças e projetos no sentido de alcançar as metas propostas 

no PDI.  

A partir dessas atividades da CPA, estabeleceram-se metas e ações que definem o trabalho 

a ser realizado.  

 Nesse sentido, o PFC Programa de Formação Continuada já se fundamenta nos dados 

levantados pela Avaliação semestral docente e nos dados preliminares da avaliação 

docentes para propor treinamentos e programas de desenvolvimento continuado de 

professores de técnicos administrativos. Ações direcionadas para a melhoria da sistemática 

de avaliação e implementação de atividades interdisciplinares como a Prova Institucional 

Interdisciplinar e o TIP – Trabalho Interdisciplinar de Período também são exemplos dessa 

integração do planejamento visando a melhoria continua com os trabalhos de auto 

avaliação.  

 Quanto à extensão também merece destaque o Calendário Semestral de Eventos, criado 

a partir de pleito emanado das respostas dos docentes e discentes ao questionário aberto 

de avaliação, no qual também foi proposto mais eventos esportivos e culturais para maior 

aproximação da IES com a sociedade, sendo assim, foram realizados em 2015 e em 2016 o 

Sábado Esportivo e o Fapac na Praça eventos que contaram com a participação maciça da 

comunidade acadêmica atingindo grande numero de pessoas da comunidade lambariense  , 

bem como a participação juntamente com o Colégio Marista de Varginha e o Grupo VAC de 

Lambari no Projeto Ação Marista Solidário, além da participação em outros eventos 

desenvolvidos pela comunidade local ou propostos pela própria FAPAC nesse sentido 

destaca-se a Feira Industrial de Lambari, evento que se consolidou em 2012 e que acontece 

desde então todos os anos, tornando-se importante mostra das indústrias locais de 

regionais, e outros projetos sociais tais como o Natal Solidário que também é um projeto 

consolidado ano a ano pela IES. 

 A busca da melhoria continua também pode ser evidenciada com implantação do Projeto 

de Nivelamento Institucional visando o nivelamento dos alunos ingressantes no 

conhecimento básico de Português e Matemática. 
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 Outro exemplo de melhoria emanada a partir das observações oriundas da coleta de 

informações na CPA é a aquisição de novas máquinas para o Laboratório de Informática e 

para a Biblioteca ampliando a disponibilidade de equipamentos para consultas e pesquisas. 

Além de diversas outras ações gerenciais e administrativas que são sempre tomadas a 

partir dos relatórios e observações feitas por intermédio da CPA e também da Ouvidoria ou 

Núcleo de Atendimentos ao Estudante. 

 

4) Quais são os mecanismos para a realização dessas ações?  

As reuniões e seminários de discussão promovidos pela CPA levam as informações 

compiladas a partir dos instrumentos de avaliação aos diversos órgãos da IES e à 

comunidade acadêmica. Essas informações compiladas em dados relevantes são utilizadas 

pela própria CPA para propor ações concretas e sugestões diversas para os órgãos 

gestores da IES, e estes por intermédio de seus colegiados propõem a mudanças ou novos 

direcionamentos necessários. Desta forma, novas metas e ações são traçadas visando o 

desenvolvimento continuo da IES.  

 

5) O processo de autoavaliação permite gerar juízos críticos sobre a instituição?  

Sim.  A Avaliação Institucional permitirá a formação de juízos críticos sobre a IES, a partir 

dos seguintes passos: 

1. Divulgação dos resultados gerais na unidade e nos cursos; 

2. Retorno individual dos resultados, aos professores do curso, através de documento 

contendo a análise individual do desempenho (entregue pelo coordenador); 

3. Reuniões com corpo administrativo; 

4. Reuniões com corpo docente; 

5. Informativo distribuído aos alunos quanto às melhorias efetivadas a partir da solicitação 

do corpo discente. 

6. Ações concretas decididas de acordo com os dados levantados pelos instrumentos de 

avaliação. 

7. Utilização transparente dos dados da avaliação institucional para estabelecer critérios de 

treinamento desenvolvimento de professores e pessoal técnico administrativo, utilização da 

Avaliação docente como ferramenta para deliberação quanto a distribuição de aulas ou para 

possíveis promoções. 

 

6)  Há discussão dos resultados, dos relatórios, com a comunidade?  

Todos os resultados, dados e informações levantadas pelos diversos instrumentos de 

avaliação institucional são divulgados para toda a comunidade acadêmica em seminários e 

reuniões, além de serem discutidos nos diversos órgãos colegiada da IES como forma de 
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gerar uma opinião crítica sobre a IES, tendo como objetivo central a discussão das forças e 

fraquezas da IES na busca pela melhoria continua. 

 

Eventos de difusão dos processos de Autoavaliação 2015/2017 

 

Eventos de difusão dos processos de Autoavaliação 2015 

EVENTOS NÚMERO DATA 

Reuniões da CPA 3 10/03; 05/07; 26/11 

Seminário de Apresentação do 
Relatório Final 2013/2014  

1 18/05 

Avaliação de Professores 
 

1 08 a 12/06 

Avaliação Institucional 2015 
 

1 19 a 23/10 

Apresentações em Sala (Adm. 
Pedagogia e Contábeis) do 
Resultado da Avaliação 
Institucional  

2 14 a 15/03/2016  

Avaliação de Professores 
 

1 09 a 13/11 

 
 
Eventos de difusão dos processos de Autoavaliação 2016 

EVENTOS NÚMERO DATA 

Reuniões da CPA 3 10/03; 05/06; 24/11 

Apresentações em Sala (Adm. 
Pedagogia e Contábeis) do 
Resultado da Avaliação 
Institucional conforme 
Relatório parcial de 2015 

1 16 a 18 de Março  

Avaliação de Professores 
Primeiro semestre 2016 

1 01 a 20/05 

Reunião extraordinária da 
CPA 

1 07/07/2016 

Avaliação de Professores 
segundo semestre 2016 
 

1 01 a 30/10 

 

Eventos de difusão dos processos de Autoavaliação 2017 

EVENTOS NÚMERO DATA 

Reuniões da CPA 03 20/02;19/06; 09/09;14/12 

Seminário de Apresentação do 
Relatório Final 2015/2017 e plano de 
ação 2018 

1 03/02/2018 

Avaliação de Professores primeiro 
semestre 

1 17 a 20/04/2017 

Avaliação de Professores segundo 
semestre 

1 18 a 22/09/2017 

Avaliação Institucional 2017 1 27 a 30 /11/2017 
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4.2- EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL1  

 

4.2.1- 1ª DIMENSÃO: A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
 

 
Aspectos avaliados nesta Dimensão: 

 

1) Finalidades, objetivos e compromissos da instituição explicitados nos documentos 

oficiais (PDI, PPC, Regimento): 

As finalidades, os objetivos, metas e compromissos da IES estão apresentados e explicados 

nos seus documentos oficiais (PDI, PPCs, Regimento), refletidos na sua missão e proposta 

pedagógica.   

 

2) Concretização das práticas pedagógicas e administrativas e suas relações com os 

objetivos centrais da instituição, identificando resultados, dificuldades, carências, 

possibilidades e potencialidades: 

A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari, vem concretizando as práticas 

pedagógicas e administrativas relacionadas aos objetivos da instituição. Conforme objetivos 

destacados a seguir: 

 

I. Objetivos para Graduação:  

 Melhorar e consolidar a qualidade das diversas atividades de ensino; 

Em 2010 a faculdade mudou para novas instalações com total acessibilidade e que 

propiciam um melhor aparelhamento para o ensino e aprendizagem. Houve um 

maciço investimento em biblioteca com a renovação e reavaliação do acervo 

bibliográfico. Foi implantado a partir de 2010 o Programa de Formação Continuada 

de professores. Implantou-se também o NAE Núcleo de Apoio ao Estudante 

abrangendo os Programas de Monitoria Voluntária, e Nivelamento Institucional (PIN), 

além do atendimento psicopedagogico e assistência social. A ampliação das 

atividades extensionista com o oferecimento de cursos, palestras e visitas técnicas 

sempre visando o desenvolvimento das habilidades previstas nos projetos 

pedagógicos dos cursos. 

 

 Melhorar os conceitos dos cursos no ENADE. 
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A IES preocupada em manter uma formação de qualidade vem realizando ações 

concretas de intervenções pedagógicas como: TIP (Trabalho Interdisciplinar de 

Períodos), PIN (Programa Institucional de Nivelamento), Avaliação interdisciplinar, 

Programa de Monitoria voluntária, objetivando um melhor desempenho e conceito no 

ENADE.  

 

 Proporcionar condições aos egressos de alcançarem melhores resultados nos 

exames de classes e concursos.  

A instituição procura manter um curso de qualidade, investindo no corpo docente 

com cursos de formação e treinamentos periódicos, avaliação de desempenho 

individual, disponibilidade de acervo bibliográfico atualizado, além de recursos 

didáticos e pedagógicos diversificados. Como exemplo, temos egressos atuando no 

curso de Pedagogia provenientes do Curso Normal Superior.  

 

II. Objetivos para Extensão:  

 Garantir, anualmente, projetos aprovados e em execução; 

A IES promove com regularidade diversas atividades de extensão, dentre elas 

alguns projetos se destacam por sua importância social e acadêmica: 

 Simpósio Novos Rumos 

 Jornal Informativo Administração 

 Fórum Mineiro de Administração (parceria com o CRA) 

 Natal Solidário 

 Lambari sem Frio 

 Lambari no Movimento das Águas 

 Arraiá da Unipac 

 Semana de Educação Especial Parceria com a APAE 

 Jornada Cultural Mineira 

 Semana do Educador 

 Projeto Cidade Limpa 

 I Meia Maratona de Lambari 

 Diversas Visitas Técnicas e Culturais 

 Palestras diversas 

 Panfletos educativos sobre Bullyng, Gestação.   
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 Fortalecer os programas institucionais nas áreas social, ambiental, cultural e 

esportiva: 

Atendendo ao disposto no PDI e PPC no que se refere às áreas sociais, cultural e 

esportiva a IES juntamente com a sociedade organizada vêm promovendo ações e 

projetos visando sempre o desenvolvimento social da nossa micro região. 

Destacam-se nesse sentido a promoção dos projetos: Na área de desenvolvimento 

social o Projeto Simpósio Novos Rumos (Desafios e Oportunidades), Natal Solidário, 

Lambari sem frio, Semana Nacional da Pessoa com Deficiência em parceria com a 

APAE. Na área Ambiental a Semana do Educador, o Projeto Cidade Limpa e o 

Projeto Lambari no Movimento das Águas em parceria com IEEF/Parque Nova 

Badem. Na área da Cultura Jornada Cultural Mineira; Arraiá da Unipac, Visita 

Pedagógica de Cultura e Historia em Tiradentes, Na área esportiva I Meia Maratona 

de Lambari.  

 

 Incentivar projetos de educação continuada; 

Visando o incentivo da educação continuada a Faculdade Presidente Antonio 

Carlos, possibilita aos discentes diversos cursos de extensão oferecidos de acordo 

com as demandas regionais. Desenvolve também um programa de Inglês oferecido 

com subsidio aos alunos e à comunidade local, temos também o Projeto de 

Informatização. E no primeiro semestre de 2011 implantamos o nosso primeiro 

programa de Pós-Graduação Lato Sensu MBA em Gestão Pública, como forma de 

incentivar a continuidade da formação de nossos egressos. 

 

 Estimular a participação de alunos e professores em atividades extensionistas que 

contribuam para a diminuição das desigualdades sociais; 

Nesse sentido todos os projetos extensionistas ligados ao desenvolvimento sócios 

econômicos promovidos pela Faculdade Presidente Antonio Carlos de Lambari tem 

participação maciça do nosso corpo docente e discente. Como exemplo, podemos 

citar o projeto Natal Solidário que conta com participação integral dos alunos dos 

cursos de Administração e Pedagogia tanto na sua organização quanto na 

colaboração com a arrecadação de recursos, o mesmo acontece com o projeto 

Lambari Sem Frio. Já o projeto Cidade Limpa foi abraçado pelos alunos e 

professores do curso de Pedagogia que elaboraram a cartilha da cidadania. 

Realmente todos os projetos estão vinculados às disciplinas constantes nos cursos e 
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são objeto de aprimoramento dos conteúdos oferecidos nas diversas disciplinas, 

colaborando para a formação integral do nosso alunado e contribuído para que o 

discente possa realizar suas atividades complementares curriculares. 

Foi criado o Calendário Semestral de Eventos e juntamente com elo o Formulário de 

Proposta de Eventos, que permite a todos os membros da comunidade acadêmica 

propor eventos extensionistas.   

 

 Aperfeiçoar os sistemas de acompanhamento, avaliação e informação das 

atividades extensionistas para a comunidade interna e externa;  

Para aprimorar o sistema de acompanhamento e avaliação das atividades 

extensionistas foi criado o Calendário Semestral de Eventos, no qual todos os 

eventos a serem realizados na IES passam a ser divulgados interna e externamente 

no inicio do semestre, sendo que o calendário passou a ser divulgado a partir do 

segundo semestre de 2011. Foi criado também um novo portal de aluno para a IES 

para facilitar a divulgação dos eventos de extensão. Quanto à avaliação todos os 

eventos passam por uma avaliação de resultado após a sua realização.  

 

 Buscar a sustentabilidade financeira do setor. 

A IES busca através de parcerias diversas a sustentabilidade financeira para os 

eventos de extensão. Cursos como o de Nota Fiscal Eletrônica realizado em parceria 

com escritórios de contabilidade local e com empresa gráfica de formulários 

permitindo o oferecimento do curso a custo subsidiado. Parceria com as prefeituras 

locais possibilitam visitas técnicas sem custo para os alunos. Parceria com o 

SEBRAE e a Prefeitura de Lambari viabilizaram a realização do Simpósio Novos 

Rumos evento que reuniu representantes de nove cidades da região e mais de 300 

participantes, nesse mesmo sentido o Fórum Mineiro de Administração aconteceu 

sem custo para alunos e participantes através de parceria com o CRA-MG além de 

se tornar um exercício de cidadania posto que a inscrição para o evento aconteceu 

na forma de doação de um quilo de alimento, doado posteriormente a uma 

organização de social. 

 

III. Objetivos para Pós-Graduação:   

 Estabelecer convênio, para a oferta de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu;  
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A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari firmou convênio com a sua coirmã de 

Mantenedora, Universidade Presidente Antônio Carlos, para a oferta de cursos de Pós 

Graduação Lato Sensu nas áreas de Administração e Pedagogia, esse convênio continuou 

gerando frutos positivos com a ampliação do Programa de Pós Graduação Lato Senso por 

intermédio do oferecimento dos MBA´S em Gestão Estratégica de Recursos Humanos e 

Finanças Corporativas que finalizaram em 2015 com os últimos alunos fazendo a defesa de 

seus artigos de conclusão de curso. Como desafio resta à IES tentar envidar esforços no 

sentido de no futuro consolidar a oferta de um Programa na área da Educação e outros na 

área de Gestão. 

 

 Buscar parcerias para a realização de cursos em áreas diversas para atendimento à 

demanda da comunidade. 

Dentro desta perspectiva a IES vem mantendo contato com a sociedade organizada de 

Lambari e região, bem como com o poder público, sempre visando conhecer a demanda 

local para só então implementar os programas de Lato Senso. Fruto desse contato com a 

sociedade organizada a FAPAC de Lambari definiu em 2016 a busca de parceria com 

instituição local para lançamento em 2017 de curso de Assistente Administrativo. 

 

IV. Objetivos de Qualificação Profissional:  

 Implantar ações para qualificação e formação continuada do corpo docente, 

gerencial e técnico-administrativo. 

A Faculdade Presidente Antonio Carlos de Lambari busca a constante qualificação 

do seu corpo docente, gerencial e técnico-administrativo, nesse sentido instituiu o 

Programa de Formação continuada Docente e pessoal Técnico Administrativo – 

PFC, que tem por objetivo geral incentivar e promover a formação continuada dos 

colaboradores da IES com vistas a buscar sempre a melhoria continua dos serviços 

educacionais e ou administrativos prestados. Dentro desta perspectiva de 

atualização e aperfeiçoamento do corpo docente já foram oferecidos os seguintes 

cursos: Oficina de Avaliação Pedagógica, Projeto de Orientação para pesquisas, 

Instrumentos de Trabalho para o Prática Docente e reuniões pedagógicas. Além da 

participação da coordenação pedagógica em curso de Alfabetização e Letramento 

(CEALE-UFMG), repassado à docência direcionada diretamente aos conteúdos. 

O corpo gerencial e técnico-administrativo participa de programas de treinamentos e 

reuniões promovidos pela mantenedora em Barbacena e Belo Horizonte, além das 

oportunidades internas de atualização e capacitação. 
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V. Objetivos para Biblioteca:  

 Ampliar o espaço físico frente a novas necessidades; 

Visando ampliar a qualidade dos serviços prestados pela Biblioteca da IES, a 

instituição procurou ampliar o seu espaço físico promovendo melhoramentos como 

novas prateleiras, disposição de mesas e cadeiras e cabines individuais para 

estudos, além da disponibilização de sinal de internet.  

 

 Manter atualizados e renovados o acervo bibliográfico e as redes de informação da 

Biblioteca. 

A IES assumiu nos últimos dois anos o compromisso de manter o acervo 

bibliográfico atualizado e diversificado de acordo com as referências bibliográficas do 

curso e indicações complementares proposta pelo corpo docente, sendo investido o 

valor de 100.000 (cem mil reais) na compra de livros. Quanto a redes de informação 

da Biblioteca a biblioteca se encontra totalmente informatizada sendo possível a 

consulta reserva e renovação de livros pela internet. 

 

VI. Objetivos de Infraestrutura física:   

 Investir na expansão e melhoria da infraestrutura física, de apoio e de laboratórios 

da Faculdade;  

A IES de Lambari passou a funcionar em prédio próprio a partir do primeiro semestre 

de 2010, contando com instalações amplas e adequadas que dispõe de salas de 

aulas amplas, arejadas e confortáveis, rampas de acesso externas e internas para 

atender a exigência de acessibilidade, banheiros de ambos os sexos, incluindo 

também acessibilidade, além de ampla sala de convenção para reunião 

pedagógicas, cursos, conferências e eventos diversos, biblioteca estruturada, sala 

de informática com 17 computadores, sala de convivência de professores, sala de 

Coordenação do Curso de Administração e Curso de Pedagogia. 

A instituição ainda dispõe de ambiente próprio para administração e gestão, 

contando com espaços específicos para resguardar a especificidade de cada setor 

Secretaria, Direção, Tesouraria, CPA. 

 

 Garantir manutenção permanente da infraestrutura física da Faculdade, visando 

atender às necessidades dos cursos. 
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A IES procura manter atualizado os procedimentos de manutenção, reparo e 

adequação de acordo com a necessidade ou solicitação dos alunos visando um 

melhor desenvolvimento e atendimento das necessidades do curso. 

 

VII. Objetivos para Educação à Distância:  

 Formular e implementar, após aprovação dos órgãos competentes, projetos de 

EaD para até 20% (vinte por cento) do tempo previsto de integralização do currículo 

dos cursos de graduação e de tecnologia superior reconhecidos na Faculdade. 

A partir do segundo semestre de 2011 foi implantado o Portal Universitário FAPAC 

derivado da plataforma POSITIVO que em um primeiro momento servirá para o 

gerenciamento acadêmico e posteriormente após disseminação do uso pelos alunos 

e professores deverá ser usado como ferramenta de estudo a distância. 

Dentro dessa perspectiva as disciplinas em dependências estão sendo oferecida em 

regime de Estudos Independentes, utilizando-se o portal como plataforma de EAD, a 

fim de experimentarmos a aceitação por parte do corpo discente e docente com 

relação ao estudo a distância.  

 

VIII. Objetivos para Comunicação:  

 Aperfeiçoar o processo de comunicação interna e externa; 

Varias são as ações implantadas pela IES visando à melhoria do processo de 

comunicação interna e externa. Dentre as quais se destacam a compilação de todos 

os manuais, regimentos e informativos em um único CD entregue à comunidade 

acadêmica no primeiro dia de aula. Reconstrução e reformulação do Site da 

Faculdade com a implementação do Portal Universitário FAPAC. Novos quadros de 

avisos e manutenção constante dos conteúdos publicados. Contrato de divulgação 

com a Rádio local, para divulgação dos eventos cursos e demais atividades que 

envolvam a IES e a comunidade. Criação do Calendário Semestral de Eventos. 

 

 Garantir o acesso dos alunos ao sistema de registro acadêmico para melhor 

acompanhamento de sua vida escolar; 

Com a reestruturação do site e implementação do novo Portal Universitário FAPAC 

os discentes passarão a ter uma maior facilidade no acompanhamento de seu 

desempenho acadêmico por intermédio da internet. 
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 Incentivar a comunidade acadêmica a utilizar o site institucional como meio de 

informação e comunicação; e 

O site também permite que o professor disponibilize material de apoio de suas aulas 

e se comunique com os alunos através de link individual. 

 

 Manter permanente processo de atualização do site institucional, de forma a 

garantir um intercâmbio eficiente das informações necessárias ao cotidiano 

acadêmico. 

Resposta: Todas as informações constantes no site são gerenciadas de forma a 

garantir a atualidade das mesmas, sendo designado um funcionário específico para 

o gerenciamento das informações e dados disponíveis no site. 

 

IX. Objetivos para a Gestão: 

 Aperfeiçoar, racionalizar e modernizar o processo de planejamento e gestão 

institucional; 

Dentro desta perspectiva, a Direção da IES vem promovendo um processo de 

modernização administrativa, aprimorando e criando procedimentos e normas, 

levando sempre em consideração o que rege o Regimento da Faculdade Presidente 

Antonio Carlos, visando à melhoria da qualidade dos serviços prestados pela IES.   

 

 Qualificar os dirigentes da Unidade: 

A qualificação é ponto central da política institucional da IES, nesse sentido a 

Faculdade Presidente Antonio Carlos propicia ao seu corpo dirigente oportunidades 

de qualificação através seminários e cursos desenvolvidos pela Mantenedora.  

 

X. Objetivos para o Atendimento ao aluno:  

 Buscar parcerias para a ampliação da oferta de estágio remunerado para os 

alunos; 

No ano de 2010 e 2011, a IES buscou ampliar convênios e parcerias, estendeu-se 

para novas empresas e também para outros órgãos públicos, inclusive em 

Instituições privadas e públicas das cidades circunvizinhas.   Entre as empresas 

estão: Banco do Brasil S.A, SAAE-MG (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), 

Lázzio Indústria e Comércio Ltda, Injesul Indústria e Comércio Ltda.   
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 Implantar núcleo de atendimento psicopedagógico para os alunos; 

O NAE – Núcleo de Atendimento ao Estudante, da Faculdade Presidente Antônio 

Carlos, foi criado em 2009, para melhorar e dinamizar a relação estudante-

instituição, no sentido de promover maior qualidade de ensino-aprendizagem dos 

alunos e na integração de sua vida acadêmica. Oferece os seguintes serviços: 

Ouvidoria, Programa de Nivelamento, Programa de Monitoria Voluntária, 

Atendimento Psicopedagógico e social e Programas e políticas de apoio financeiro 

ao Estudante (PROUNI, FIES e desconto e bolsas, através de Estudo Sócio-

econômico) e Política de acompanhamento de egressos.  

 

 Manter os convênios com FIES e PROUNI para viabilizar o acesso de alunos 

carentes aos cursos;  

A IES, por meio do NAE, desenvolve e dá continuidade nos Programas e políticas de 

apoio financeiro ao Estudante/PROUNI e FIES e bolsa através de Estudo Sócio-

econômico do aluno. Proporcionando assim, maior oportunidade para a formação 

intelectual e profissional.   

 

 Buscar mais alternativas de financiamento estudantil;   

Visando ampliar a continuidade dos estudos dos alunos carentes, a IES, através de 

um Estudo Sócio Econômico do Aluno, ampliou o atendimento aos alunos carentes. 

Desta forma, é oferecido desconto e bolsas para um universo de 96 (noventa e seis) 

alunos.  

 

 Criar política eficaz de acompanhamento ao egresso.  

Neste sentido, a Faculdade Presidente Antônio Carlos, por meio de seu Comitê de 

Gestão, criou o Dia do “Ex-aluno”, que é realizado uma vez em cada semestre letivo. 

Normalmente é um dia de atividades e palestras ministradas por ex-alunos. Neste 

dia acontecem também debates e questionamentos sobre determinado tema e 

promoção de campeonatos: Futebol, peteca, vôlei, etc. Sempre com intuito de 

reforçar os vínculos entre ex-alunos, alunos, professores e funcionários 

administrativos da Faculdade. 

 

XI. Objetivos relacionados a Avaliação Institucional 
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 Regulamentar o funcionamento da Comissão Própria de Avaliação - CPA, 

considerando as exigências da legislação educacional pertinente;   

A IES conta com a existência e organização da Comissão Própria de Avaliação-CPA 

desde dezembro 2009, a se reunir regularmente a partir de 2010, contando com 

representantes do corpo docente, discente, técnico-administrativo e da sociedade 

civil organizada. Desde a sua fundação esta regulamentada pelo seu regulamento 

próprio, em ata e através de seu Regimento interno que a institui e organiza seu 

funcionamento. A CPA Atua de forma autônoma em relação com relação artigo 7º 

parágrafo primeiro da portaria MEC numero 20051/2004. 

 

 Desenvolver a cultura de Avaliação Institucional;  

A CPA é um órgão avaliativo, realiza um trabalho técnico, procurando fazer 

diagnóstico da realidade apresentando análises e relatórios. Neste sentido, o CPA 

vem progressivamente, desenvolvendo a cultura da Avaliação Institucional através 

da divulgação, motivação, sensibilização e o processo sistemático de avaliação com 

a participação de todos os níveis. 

 

 Realizar periodicamente a Auto-Avaliação;   

A auto-avaliação acontece semestralmente de modo mais sistemático no caso do 

corpo docente e bienal no caso da instituição como todo de acordo com a Proposta 

de Avaliação Institucional. 

 

 Utilizar os resultados da Avaliação Institucional como ferramenta de gestão.  

Desde a sua criação e implantação, a CPA, através Processo de Avaliação 

Institucional da Instituição como um todo, e em especial do corpo docente, tem 

produzido informações técnicas como referência para as reuniões do Comitê de 

Gestão, Direção da Instituição, Coordenação e Colegiados dos Cursos de 

Pedagogia e Administração, permitindo decisões e direcionamentos de forma 

responsável, colegiada, coerente e eficaz frente aos desafios de dificuldades 

encontradas pela instituição. 

 

XII. Objetivos Relacionados à Inserção Regional  

 Criar e implantar novos cursos e/ou modalidades diversas de ensino que atendam 

às necessidades regionais.   
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Consciente de seu papel social, a Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari, 

mantida pela Fundação Presidente Antônio Carlos - FUPAC, entidade sem fins 

lucrativos, vem trabalhando no sentido de proporcionar à comunidade onde está 

instalada, a oferta de cursos superiores de qualidade com valores de mensalidade 

capazes de atender uma clientela menos favorecida economicamente, 

proporcionando-lhes condições mais dignas de ingresso e permanência na 

educação superior. 

 

XIII. Objetivos relacionados ao Corpo docente  

 Incentivar a participação do corpo docente em curso de aperfeiçoamento, 

especialização Lato e Stricto Sensu;  

A Faculdade adota como política o incentivo ao corpo docente no que se refere à 

qualificação, oferecendo bolsas parciais nos programas de pós-graduação 

oferecidos por ela própria. É incentivada, também, a participação dos docentes em 

atividades de extensão, eventos científicos e acadêmicos organizados pela 

Faculdade e por outras instituições. 

 

 Contratar professores qualificados e capacitados;   

A IES para manter e melhorar a qualidade do quadro de professores, só contrata 

professores com no mínimo Pós Graduação Lato Sensu e preferencialmente com 

experiência mínima de três anos na docência do Ensino Superior. Utiliza como forma 

de contratação a publicação de Edital de Vacância publicado inicialmente 

internamente, e em caso de não haver professores habilitados na IES o Edital passa 

a ser Publicado para contratação externa. O professor candidato, passa por uma 

Prova de conhecimentos e por uma Banca de Seleção.  

 

 Manter Plano de Cargos e Salários que estimule o docente a ampliar sua titulação.  

 

O atual Plano de Cargos e Salários da Fundação Presidente Antônio Carlos - 

FUPAC contempla as categorias funcionais, os níveis e índices de remuneração, 

formas de progressão horizontal e vertical, critérios e prazos para ascensão, entre 

outros aspectos. Ressalta-se que o texto na íntegra do referido Plano encontra-se 

disponível na Instituição.  
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3) Características básicas do PDI e suas relações com o contexto social e econômico 

em que a instituição está inserida.   

Entende Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari como instituição educacional 

socialmente responsável pela comunidade na qual está inserida, que é seu papel contribuir 

com o desenvolvimento local com um projeto que tenha continuidade, promova a auto-

sustentabilidade e a cidadania. Além disso, entende que é preciso ter ética nos negócios, 

agir com legalidade, ofertar no mercado serviços de qualidade, respeitando o meio ambiente 

e promovendo o desenvolvimento sustentável, valorizando as pessoas e difundindo a 

comunicação transparente, incentivando a parceria e a inclusão. Logicamente deve 

desenvolver programas sociais que melhorem a qualidade de vida da comunidade e 

transmitindo estes princípios na medida em que os acolhe na definição de seus valores e de 

sua missão. 

 

4) Articulação entre o PDI, o projeto pedagógico institucional (PPI) e os PPCs no que 

diz respeito às atividades de ensino, extensão, gestão acadêmica, gestão institucional 

e avaliação institucional:   

O Projeto Pedagógico Institucional e os Projetos Pedagógicos de Curso no que diz respeito 

às atividades de ensino, extensão, gestão acadêmica, gestão institucional e avaliação 

institucional segue as política de diretrizes definidas no PDI. 

 

4.2.2- 3ª DIMENSÃO: A responsabilidade social da instituição, considerada 

especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

 

 

Aspectos Avaliados nesta Dimensão:  

 

1)  Transferência de conhecimento e importância social das ações universitárias e 

impactos das atividades, técnicas e culturais, para o desenvolvimento regional e 

nacional:  

A IES continua a oferecer várias oportunidades de transferência de conhecimento e ações 

significativas para o desenvolvimento regional, com grande relevância e impacto cultural e 

social. Podemos citar como exemplos, nos anos de 2015/16, em continuidade a anos 

anteriores: Semana do Educador, Jornada Cultural Mineira a Feira Industrial, palestras 

diversas etc. 
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Todos estes eventos aconteceram nas dependências da FAPAC-Lambari, com o 

envolvimento de professores, alunos, egressos, sociedade organizada, e serviram como 

forma de construção e de partilha de conhecimentos, aumentando o “capital” e “estoque” de 

conhecimento em diversas áreas, com dimensão de integração e promoção social, 

contribuindo para ativação do desenvolvimento regional e nacional. 

 

2) Natureza das relações com o setor público, com o setor produtivo, com o mercado 

de trabalho e com instituições sociais, culturais e educativas de todos os níveis.   

Há parcerias com as seguintes instituições ATURLAM (Associação de Hotéis, Pousadas e 

Similares, de Serviços de Lambari), PREFEITURA MUNICIPAL, ACIL(Associação Comercial 

e Industrial de Lambari), APAE, PASTORAL DA CRIANÇA, GRUPO VAC, CRAS, MARISTA 

SOLIDÁRIO 

No caso específico da ATURLAM, ACIL e PREFEITURA MUNICIPAL, trata-se de parcerias, 

convênios e estágios, participação em encontros diversos. 

APAE e PASTORAL DA CRIANÇA participação em eventos promovidos por estas 

instituições. Como exemplo, podemos citar participação da instituição em diversas 

oportunidades na Semana Nacional do Excepcional. 

Com o Grupo VAC e o Marista Solidário e desenvolvido o Programa Marista Solidário que 

culmina em um projeto de criação da Moeda Solidária Lambareco. 

Outros projetos como Natal Solidário, Lambari Sem Frio, são desenvolvidos em parcerias 

com Grupo VAC, Prefeitura e CRAS. 

 

3)  Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, de 

atenção a setores sociais excluídos, políticas de ação afirmativa, etc.  

A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari promove anualmente o Natal Solidário, 

com forte apelo social,  promovendo um dia com diversos entretenimentos e distribuição de 

brinquedos para as crianças, principalmente, as mais carentes. Outras ações merecem 

destaque: Campanhas do agasalho, “LAMBARI SEM FRIO”, palestras sobre questão do 

transito, Projeto Marista Solidário, entre outras ações que se destacam nesse sentido. 

 

4) Quais as ações desenvolvidas pela Faculdade no sentido da inclusão e assistência 

a setores ou grupos sociais discriminados e/ou sub-representados no interior de cada 

segmento da comunidade universitária (professores, estudantes e funcionários).   

A instituição desenvolve inúmeras iniciativas de responsabilidade social. São elas: 

a) Concessão de bolsas sociais (de estudo): No caso da nossa instituição temos o PROUNI, 

FIES, Bolsa Auxilio por analise Sócio econômica. 
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b) Temos o NAE que através de analise sócio econômica promove um programa de bolsa 

auxilio mensalidade e auxilio transporte. 

c) Ainda contamos com ajudas de custo para vários estudantes, provenientes da seleção 

através do programa EducaMais e Quero Bolsa. 

b) Serviços sócios assistenciais: Natal Solidário, Campanha do agasalho, concessão de 

bolsas, Marista Solidário, Projetos Abrindo Portas para o Futuro. 

d) Programas Esportivos: como o Sábado Esportivo. 

e) Programa de cultura de humanização: Construção de conscientização sobre o Alcoolismo 

na fase pré-natal, FAPAC na Praça.  

 

5)  A instituição favorece a inclusão de estudantes portadores de necessidades 

especiais? Desenvolve estratégias para a intervenção destes nas aulas? Possui 

políticas de contratação de pessoal (docentes e técnico-administrativos) com 

necessidades especiais?  

Não temos alunos com necessidades específicas, mas a FAPAC de Lambari, atenta a 

possibilidade de receber alunos portadores de necessidades especiais, criou condições 

físicas de acessibilidade destes em seu prédio, com rampas, barra e banheiros especiais. 

Além disso a instituição dispõe de um aparelho especial para leitura com aumento de grau, 

disponível para os alunos portadores de deficiência visual, carteiras para canhoto, etc. 

 

6) Existem ações que visem à promoção da cidadania e de atenção a setores sociais? 

Sim. Os professores são orientados a trabalharem as temáticas em suas aulas, além de 

palestras, simpósios, e outras atividades realizadas pela instituição, além das diversas 

ações extensionistas já citadas no corpo do presente relatório.   

 

7) Existem políticas de formação de pesquisadores? De formação de docentes para 

educação básica e para educação superior?  

Apesar de não contarmos com política específica de formação para pesquisadores, devido 

ao fato de termos como vocação legal específica o ensino, promovemos o incentivo à 

iniciação científica por intermédio do TIP – Trabalho Interdisciplinar do Período, 

desenvolvido na forma de um artigo científico apresentado ao final de cada período corrente.  

Quanto à formação de professores, a Faculdade oferece o curso de Pedagogia, voltado para 

a formação de professores para atuarem na educação básica 

 

Atendimentos e serviços prestados à sociedade (cidade e região) em 2015  

Área / Tipo Número 

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e 
Múltipla – Parceria com APAE 

40 participantes 
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Projeto Missão Marista de Solidariedade Parceria FAPAC e 
Colégio Marista de Varginha 

200 famílias 

Projeto Páscoa Feliz – VAC – Voluntários da Alegria em 
Cristo 

300 Crianças por ano 

Natal Solidário 200 crianças por ano 

Teste Vocacional na Escola Estadual Maria Rita Lisboa 

Pereira Santoro (Alunos dos 3ºs anos do Ensino Médio 

120 alunos ensino Médio 

Palestra “Entusiasmo e Educação” – Prof. Marcelo da Silva 

Reis 

120 alunos ensino Médio 

Projeto II FAPAC na Praça 200 participantes 

Projeto 5º Feira Industrial FAPAC 10 empresas 100 visitantes 

 

Atendimentos e serviços prestados à sociedade (cidade e região) em 2016  

Área / Tipo Número 

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e 
Múltipla – Parceria com APAE 

40 participantes 

Projeto Páscoa Feliz – VAC – Voluntários da Alegria em 
Cristo 

300 Crianças por ano 

Natal Solidário 200 crianças por ano 

Palestra “Entusiasmo e Educação” – Prof. Marcelo da Silva 

Reis 

120 alunos ensino Médio 

Projeto II FAPAC na Praça 200 participantes 

Projeto 6º Feira Industrial FAPAC 16 empresas 200 visitantes 

Sábado Esportivo 100 Participantes (60 alunos 

40 visitantes) 

 

 

Atendimentos e serviços prestados à sociedade (cidade e região) em 2017  

Área / Tipo Número 

Semana do Educador 50 

Semana Universitária 50 

  

 
 
Atendimentos e serviços prestados à Comunidade Acadêmica em 2015 

Área / Tipo Número 

Núcleo de Apoio ao Aluno – Programa de Política Apoio Financeiro 
 

03 

Núcleo de Apoio ao Aluno - Programa de Nivelamento 
 

25 

Núcleo de Apoio ao Aluno (outros) 
 

120 

 



43 

 

Atendimentos e serviços prestados à Comunidade Acadêmica em 2016 

Área / Tipo Número 

Núcleo de Apoio ao Aluno – Programa de Política Apoio Financeiro 
 

06 

Núcleo de Apoio ao Aluno - Programa de Nivelamento 
 

25 

Núcleo de Apoio ao Aluno (outros) 
 

95 

 
 
Atendimentos e serviços prestados à comunidade acadêmica, em 2017 

Área / Tipo Número 

Núcleo de Apoio ao Aluno – Programa 
de Política Apoio Financeiro 

                                     130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Núcleo de Apoio ao Aluno - Programa de 
Nivelamento 

    140 

Núcleo de Apoio ao Aluno (outros)                                     141 

 

Atendimentos realizados pelo NAE em  2015 

Área / Tipo Número 

Núcleo de Apoio ao Aluno – Programa e 

Política Apoio Financeiro 

03 

Núcleo de Apoio ao Aluno – Programa de 

Nivelamento 

25 

Núcleo de Apoio ao Aluno 120 

 
 
Atendimentos realizados pelo NAE em  2016 

Área / Tipo Número 

Núcleo de Apoio ao Aluno – Programa e 

Política Apoio Financeiro 

06 

Núcleo de Apoio ao Aluno – Programa de 

Nivelamento 

25 

Núcleo de Apoio ao Aluno 95 

 

 

Atendimentos realizados pelo NAE em  2017  

Área / Tipo Número 

Núcleo de Apoio ao Aluno – Programa e 

Política Apoio Financeiro 

04 

Núcleo de Apoio ao Aluno – Programa 

de Nivelamento 

26 
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Núcleo de Apoio ao Aluno 70 

 
 
Convênios e cooperações  

Convênio/Cooperação Prazo de Vigência 
Localização 

Cidade 

AMARO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. Indeterminado Lambari MG 

ANA LÚCIA BACHA ME Indeterminado Lambari MG 

ANGELITA LUCIA PEREIRA MELO ME (LOJA 
NATURAL) 

Indeterminado Lambari MG 

ARMANDO ISAÍAS DA SILVA ME Indeterminado Lambari MG 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE 
TURISMO, SERVIÇOS E AGRONEGÓCIOS 
DE LAMBARI - ACIL 

Indeterminado Lambari MG 

ATURLAM - ASSOCIAÇÃO DOS HOTÉIS, 
POUSADAS E SIMILARES DE SERVIÇOS E 
TURISMO DE LAMBARI 

Indeterminado Lambari MG 

AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS SAMPA  Indeterminado Lambari MG 

AVÍNCULA SALÃO E CENTRO DE ESTÉTICA 
LTDA. 

Indeterminado Lambari MG 

BANCO BRADESCO S.A. Indeterminado Lambari MG 

BANCO DO BRASIL S.A. Indeterminado Lambari MG 

BIASINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Indeterminado Lambari MG 

BLOCO DO AHHH EVENTOS LTDA - ME Indeterminado Lambari MG 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Indeterminado Lambari MG 

CÂMARA MUNICIPAL DE JESUÂNIA Indeterminado Lambari MG 

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMBARI Indeterminado Lambari MG 

CARTÓRIO DO 1o. OFÍCIO DE NOTAS  Indeterminado Lambari MG 

CASA RURAL DE LAMBARI LTDA Indeterminado Lambari MG 

CENTRO AGRO EMPRESARIAL DE CAFÉ 
LTDA 

Indeterminado Lambari MG 

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 
ÁGUAS VIRTUOSAS LTDA 

Indeterminado Lambari MG 

CIDADE CAMPO LTDA  Indeterminado Lambari MG 

CLÁUDIA G N FERNANDES & CIA. LTDA.  Indeterminado Lambari MG 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 
GERAIS - COPASA 

Indeterminado Lambari MG 

CONFECÇÃO E ARTESANATO DO BEBÊ 
LTDA. 

Indeterminado Lambari MG 

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DR. LUIZ 
CLÁUDIO FERREIRA 

Indeterminado Lambari MG 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE 
LAMBARI LTDA 

Indeterminado Lambari MG 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE 
DO SAPUCAÍ 

Indeterminado Lambari MG 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL E DE 
PEQUENOS EMPRESÁRIOS, 
MICROEMPESÁRIOS E 
MICROEMPREENDEDORES DA REGIÃO DE 
VARGINHA LTDA. - SICOOB CREDIVAR  

Indeterminado Lambari MG 

CW3 COMUNICAÇÃO E WEB LTDA. Indeterminado Lambari MG 

DALILA TATIELI DOS SANTOS PIRES ME Indeterminado Lambari MG 

DANIELA DOS REIS LEMOS Indeterminado Lambari MG 

DROGARIA TRÊS NOVAES Indeterminado Lambari MG 
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DXSTUDIO E DESIGN LTDA. Indeterminado Jesuânia 

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 
DE MINAS GERAIS - FAZENDA 
EXPERIMENTAL DE LAMBARI - FELB 

Indeterminado Lambari MG 

EMPRESA SALES E SÁ E SILVA LTDA  Indeterminado Lambari MG 

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA RODRIGUES Indeterminado Lambari MG 

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE JOSÉ DE 
LORENZO FILHO 

Indeterminado Lambari MG 

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE J. ALVES  
--- 

Indeterminado Lambari MG 

EUGÊNIO CARNEIRO ORGANIZAÇÕES LTDA  Indeterminado Lambari MG 

FIBRAV - FIBRA DE VIDRO DE LAMBARI 
LTDA. 

Indeterminado Lambari MG 

GISLENY GONÇALVES DA SILVA ME Indeterminado Lambari MG 

GRÁFICA VIOLA PAIVA LTDA. Indeterminado Lambari MG 

HWS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO Indeterminado Lambari MG 

ILUMINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 
ME 

Indeterminado Lambari MG 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES 
EDMIL LTDA. 

Indeterminado Lambari MG 

INJESUL PLÁSTICOS INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. 

Indeterminado Lambari MG 

INOX BIASO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  Indeterminado Lambari MG 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
LAMBARI - PREVILAM  

Indeterminado Lambari MG 

IRMÃOS PICELI LTDA ME Indeterminado Jesuânia 

ISABELLI HOTEL PIZZARIA E RESTAURANTE 
LTDA.   

Indeterminado Lambari MG 

ITAÚ UNIBANCO S.A. Indeterminado Lambari MG 

JS HOTEL DE LAMBARI LTDA. Indeterminado Lambari MG 

KAMARIN BOUTIQUE LTDA Indeterminado Lambari MG 

LAZZIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Indeterminado Lambari MG 

LEVI RIBEIRO PAIVA - MADEIREIRA LEVI Indeterminado Lambari MG 

LÍRIOS CERIMONIAL  Indeterminado Lambari MG 

LOJA CENTER INFORMÁTICA Indeterminado Lambari MG 

LUIZ HENRIQUE TINOCO DE BARROS ME  Indeterminado Lambari MG 

MANGELS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Indeterminado Lambari MG 

MARIA DA GLÓRIA GARCIA DA SILVA 
ROCHA - TRAMA TRICÔ LTDA. 

Indeterminado Lambari MG 

MARIA FIRME DOS SANTOS  Indeterminado Lambari MG 

MARIA HELACY NORONHA LANZIOTTI DOS 
REIS - ME - FARMÁCIA DAS ÁGUAS 

Indeterminado Lambari MG 

MILCONTÁBIL CONTABILIDADE INDUSTRIAL 
LTDA. 

Indeterminado Lambari MG 

MINAS BALDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA. 

Indeterminado Lambari MG 

M M INVESTIMENTOS LTDA - ME  Indeterminado Lambari MG 

MML INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Indeterminado Lambari MG 

NEIDE MARIA GONÇALVES SILVA LTDA. Indeterminado Lambari MG 

NELMA TRICÔ LTDA.  Indeterminado Lambari MG 

NOVA QUITANDINHA TIA EUNICE  Indeterminado Lambari MG 

OMAR FARIA FILHO  Indeterminado Lambari MG 

OMICRON SERVICE - INSTALAÇÕES, 
MONTAGEM DE MÁQUINAS E COMÉRCIO 

Indeterminado Lambari MG 
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DE MATERIAIS ELÉTRICO LTDA. 

PADARIA SÃO SEBASTIÃO Indeterminado Lambari MG 

PICO PACO FRANGO LTDA Indeterminado Lambari MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA  Indeterminado Jesuania MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI Indeterminado Lambari MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO 
NORONHA 

Indeterminado Olímpio 
Noronha MG 

REPÚBLIKA EVENTOS LTDA Indeterminado Lambari MG 

SABINO & GOMIDE INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA. 

Indeterminado Lambari MG 

SALLES KRAUSS E TUCCI LTDA  Indeterminado Lambari MG 

SELETA LOTERIAS LTDA Indeterminado Lambari MG 

SENGMED SEGURANÇA ENGENHARIA E 
MEDICINA DO TRABALHO  

Indeterminado Lambari MG 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE LAMBARI  

Indeterminado Lambari MG 

SUPER-ECONÔMICO Indeterminado Lambari MG 

PARQUE HOTEL Indeterminado Lambari MG 

SINDICATO RURAL DE HELIODORA Indeterminado Lambari MG 

 
 
 

4.3- EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

4.3.1- 2ª DIMENSÃO: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 

extensão e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos 

para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades.  

 

 

Aspectos avaliados nesta Dimensão: 

 

Ensino 

1) Concepção de currículo e organização didático-pedagógica (recursos ou meios de 

ensino, metodologias, planos de ensino e avaliação da aprendizagem) de acordo com 

os fins da instituição, as diretrizes curriculares e a inovação da área:   

A Faculdade elabora seus currículos com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais com 

vistas a atender às necessidades regionais sem, no entanto, desconsiderar a formação 

básica do profissional para que ele possa exercer sua atividade em qualquer outro local. Os 

currículos são construídos de forma a garantir a formação técnica, política e humana do 

aluno. Nesse sentido os cursos oferecidos pela IES contam com atividades 

complementares, disciplinas optativas e/ou de tópicos especiais que, além de enriquecer a 

formação geral do aluno, propiciam a flexibilização dos currículos. No processo de avaliação 
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busca-se a avaliação diagnostica privilegiando o qualitativo além de buscar a avaliação 

interdisciplinar. 

 

A organização e o planejamento das situações didáticas de ensino-aprendizagem têm como 

objetivo principal promover a relação dos conhecimentos e dos valores inerentes às 

habilidades do profissional em formação em busca da competência profissional que se 

deseja. A metodologia de trabalho desenvolvida na Faculdade é pautada no princípio 

pedagógico da interdisciplinaridade, proporcionando a relação entre os temas tratados e as 

diversas áreas do conhecimento, relação que cada professor deve estabelecer no plano do 

componente curricular sob sua responsabilidade. 

 

2) Práticas pedagógicas, considerando a relação entre a transmissão de informações 

e utilização de processos participativos de construção do conhecimento:  

Partindo-se do princípio de que a construção do conhecimento é um processo individual, 

mas que se realiza por meio da produção coletiva e compartilhada, atividades em grupo 

serão organizadas, orientadas e mediadas pelos professores. As atividades programadas ou 

planejadas desenvolvem a habilidade de solucionar problemas impostos pela vida e pelo 

cotidiano do ambiente de trabalho, refletindo sobre eles e propondo soluções criativas e 

empreendedoras. Nesse sentido, é imprescindível que o estudante seja motivado a 

questionar e a buscar alternativas, tornando-se sujeito ativo de seu processo de construção 

das competências e habilidades profissionais.    

 

Nessa perspectiva e considerando a nova concepção trazida pela Lei n.9.394/96 de 

“trabalho acadêmico efetivo” a Faculdade organiza as matrizes curriculares de seus cursos 

de graduação priorizando a autoaprendizagem do aluno.   

 

Essa nova concepção busca a ruptura com o modelo tradicional de educação que 

condiciona a aprendizagem do discente a sua presença em sala de aula e à atuação do 

professor. 

 

3) Pertinência dos currículos (concepção e prática), tendo em vista os objetivos 

institucionais, as demandas sociais (científicas, econômicas, culturais etc.) e as 

necessidades individuais:    

A partir das concepções gerais determinadas no seu PDI, a Faculdade procura manter um 

trabalho institucional sistemático para atender às demandas da educação na sociedade do 

conhecimento, buscando sempre a excelência no ensino. Assim sendo as ações 

desenvolvidas pela IES e os currículos propostos nos PPCs dos cursos oferecidos procuram 
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integrar as Diretrizes Curriculares como as Políticas relacionadas com a preservação do 

meio ambiente, preservação da Memória e do patrimônio cultural. 

 

4) Práticas institucionais que estimulam a melhoria do ensino, a formação docente, o 

apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as inovações didático-pedagógicas e o 

uso das novas tecnologias no ensino:   

Várias ações são desempenhadas no sentido de estimular a melhoria do ensino conforme 

determina política difundida no PDI , PPI e PPC’s da Faculdade, dentre elas podemos 

destacar a implementação do programa de avaliação institucional, fomento das ações 

interdisciplinares principalmente através da elaboração do TIP (Trabalho Interdisciplinar de 

Período), efetivação do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), visitas técnicas tanto no curso 

de administração e de Pedagogia, o Programa de Monitoria Voluntária, o Programa de 

Nivelamento, a reativação da Empresa Junior a implantação das Atividades Formativas 

Discentes, além de um elenco de atividade de extensão que vão desde cursos a projetos de 

responsabilidade social de interação com a comunidade. 

 

A vivência de políticas e práticas pedagógicas inovadoras é um dos desafios vigentes na 

formação inicial e continuada. A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari busca 

desenvolver métodos de educação capazes de aproveitar os recursos oferecidos pelas 

tecnologias existentes de informática e telecomunicações. 

É imprescindível, também, ir muito além do currículo estabelecido, mediante a prática de 

juntos, educadores e educandos, definirem estratégias próprias de busca, ordenação, 

análise e interpretação de informações, construindo, assim, conhecimentos novos de forma 

mais autônoma. Diante do leque de opções de novas práticas, bem como de atualização 

das já existentes, é mister salientar que a Faculdade busca adotar uma metodologia sempre 

focando o favorecimento do ensino-aprendizagem. 

 

Extensão  

1) Concepção de extensão e de intervenção social afirmada no PDI.   

Com relação à promoção de programas sociais através de uma ação extensionista, três 

motivos estimulam a Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari a promover ações 

nessa área. Primeiro, é o próprio lugar que as atividades de extensão ocupam no processo 

de formação e desenvolvimento profissional permanente. Segundo, é o fato da Instituição 

assumir seus compromissos de solidariedade e responsabilidade social como empresa-

cidadã na sociedade. O terceiro é a própria exigência legal prevista na LDB 9.394/96 ao 

afirmar, no seu art. 43, inciso VII, que a educação superior tem por finalidade “promover a 
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extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural geradas na instituição”.  

Considerando esses paradigmas, pode-se afirmar, então, que toda atividade de extensão 

desenvolvida na Faculdade se caracteriza como de responsabilidade social, uma vez que 

ela visa produzir saberes tornando-os acessíveis aos diversos setores da população, de 

forma que usufruam dos resultados produzidos pelas atividades acadêmicas.  

Nesse sentido vale destacar novamente os objetivos traçados para a Extensão e as diversas 

ações executadas ao longo de 2015 e 2016 e demais anos pela FAPAC na direção destes 

objetivos. 

 

 Garantir a aprovação e execução de projetos de extensão; 

A IES promove com regularidade diversas atividades de extensão, dentre elas alguns 

projetos se destacam por sua importância social e acadêmica: 

o Simpósio Novos Rumos 

o Missão Marista Solidário (Moeda social Lambareco) 

o Feira Industrial de Lambari 

o Projeto Abrindo Partas para o Futuro 

o Fórum Mineiro de Administração (parceria com o CRA) 

o Natal Solidário 

o Lambari sem Frio 

o Lambari no Movimento das Águas 

o Arraiá da Unipac 

o Semana de Educação Especial Parceria com a APAE 

o Jornada Cultural Mineira 

o Semana do Educador 

o Projeto Cidade Limpa 

o Sábado Esportivo 

o FAPAC na Praça 

o Diversas Visitas Técnicas e Culturais 

o Palestras diversas 

 Fortalecer os programas institucionais nas áreas social, ambiental, cultural e esportiva; 

Atendendo ao disposto no PDI e PPC no que se refere às áreas sociais, cultural e esportiva 

a IES juntamente com a sociedade organizada vêm promovendo ações e projetos visando 

sempre o desenvolvimento social da nossa micro região. Destacam-se nesse sentido a 

promoção dos projetos: Na área de desenvolvimento social o Projeto Simpósio Novos 

Rumos (Desafios e Oportunidades), Natal Solidário, Lambari sem frio, Semana Nacional da 

Pessoa com Deficiência em parceria com a APAE. Na área Ambiental a Semana do 
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Educador, o Projeto Cidade Limpa e o Projeto Lambari no Movimento das Águas em 

parceria com IEEF/Parque Nova Badem. Na área da Cultura Jornada Cultural Mineira; 

Arraiá da Unipac, FAPAC na Praça, Na área esportiva Sábado Esportivo FAPAC. 

 

 

 Incentivar projetos de educação continuada; 

 Visando o incentivo da educação continuada a Faculdade Presidente Antônio Carlos, 

possibilita aos discentes diversos cursos de extensão oferecidos de acordo com as 

demandas regionais. E no primeiro semestre de 2011 implantamos o nosso primeiro 

programa de Pós graduação Lato Sensu MBA em Gestão Pública ampliado em 2013 com os 

novos cursos de MBA em Gestão Estratégica de Recursos Humanos e Finanças 

Corporativas, como forma de incentivar a continuidade da formação de nossos egressos. O 

desafio para o Bienio 2015/16 é a implantação de curso de Pós Graduação Lato Senso na 

área da Educação. Infelizmente não conseguimos alcançar o desafio da implantação da Pós 

Lato Senso na área de Educação, devido a forte concorrência principalmente dos cursos 

oferecidos na modalidade a distância com preços impossíveis de serem praticados na 

modalidade presencial, desta forma, o desafio continua proposto para 2017. 

 

 Estimular a participação de alunos e professores em atividades extensionistas que 

contribuam para a diminuição das desigualdades sociais; 

Nesse sentido todos os projetos extensionistas ligados ao desenvolvimento sócios 

econômicos promovidos pela Faculdade Presidente Antonio Carlos de Lambari tem 

participação maciça do nosso corpo docente e discente. Como exemplo, podemos 

citar o projeto Natal Solidário conta com participação integral dos alunos dos cursos 

de Administração e Pedagogia tanto na sua organização quanto na colaboração com 

a arrecadação de recursos, o mesmo acontece com o projeto Lambari Sem Frio. Já 

o projeto Cidade Limpa foi abraçado pelos alunos e professores do curso de 

Pedagogia que elaboraram a cartilha da cidadania. Realmente todos os projetos 

estão vinculados às disciplinas constantes nos cursos e são objeto de 

aprimoramento dos conteúdos oferecidos nas diversas disciplinas, colaborando para 

a formação integral do nosso alunado e contribuído para que o discente possa 

realizar suas atividades complementares curriculares. 

 

 Aperfeiçoar os sistemas de acompanhamento, avaliação e informação das 

atividades extensionistas para a comunidade interna e externa; e 
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Para aprimorar o sistema de acompanhamento e avaliação das atividade 

extensionistas foi criado o Calendário Semestral de Eventos, no qual todos os 

eventos a serem realizados na IES passam a ser divulgados interna e externamente 

no inicio do semestre, sendo que o calendário passou a ser divulgado a partir do 

segundo semestre de 2011. Foi criado também um novo site para a IES para facilitar 

a divulgação dos eventos de extensão. Quanto à avaliação todos os eventos 

passam por uma avaliação de resultado após a sua realização 

 

 Buscar a sustentabilidade financeira do setor. 

A IES busca através de parcerias diversas a sustentabilidade financeira para os eventos de 

extensão. Parceria com as prefeituras locais possibilitam visitas técnicas sem custo para os 

alunos. Parceria com o SEBRAE e a Prefeitura de Lambari, projetos sociais como o VAC 

viabilizaram a realização de diversos eventos extensionistas no ano de 2015, 2016 e 2017. 

 

2) Articulação das atividades de extensão com o ensino e com as necessidades e 

demandas do entorno social:  

A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari entende que a “extensão” é uma ação 

que viabiliza a interação entre a Instituição e a sociedade, constituindo o elemento capaz de 

operacionalizar a relação teoria/prática, promovendo a troca entre os saberes acadêmicos e 

o senso comum. Assim,  a Faculdade no que tange à Extensão tem por missão, em 

consonância com o ensino e a Extensão, promover a formação de profissionais 

comprometidos com o seu meio e propagadores de ações de cidadania voltadas para o 

desenvolvimento da sociedade.  

 

3)  Participação dos estudantes nas ações de extensão e intervenção social e o 

respectivo impacto em sua formação.  

A Faculdade procura promover a extensão como processo acadêmico em função das 

exigências da realidade, indispensável na formação do aluno, na qualificação do professor e 

no intercâmbio com a sociedade em que se encontra inserida, propiciando aos seus 

estudantes estágios de qualidade, devidamente acompanhados, que articulam seus 

conhecimentos aos desafios sociais com projetos construídos, implantados e monitorados 

conjuntamente. 

 

PÓS-GRADUAÇÃO (lato sensu) 

1) Políticas institucionais para criação, expansão e manutenção da pós-graduação 

lato sensu.  
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A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari firmou convênio com a sua coirmã de 

Mantenedora, Universidade Presidente Antônio Carlos, para a oferta de cursos de Pós 

Graduação Lato Sensu nas áreas de Administração e Pedagogia, esse convênio continuou 

gerando frutos positivos com a ampliação do Programa de Pós Graduação Lato Senso por 

intermédio do oferecimento dos MBA´S em Gestão Estratégica de Recursos Humanos e 

Finanças Corporativas. Como desafio resta à IES tentar envidar esforços no sentido de no 

futuro consolidar a oferta de um Programa na área da Educação.  Como dito a IES não 

conseguiu em 2016 implantar um curso de Pós Graduação Lato Sensu na área de 

Educação em 2016 mas pretende continuar os esforços no sentido de no futuro marcar a 

oferta de curso de Pós área da Educação. A IES entende que as dificuldades são muitas, 

além das oriundas da concorrência acirrada principalmente dos cursos a distância, soma-se 

as dificuldades provenientes da atual crise econômica e financeira que assola o nosso país. 

Contudo a IES confirma o seu objetivo de não medir esforços na direção da consolidação da 

oferta de Pós Graduação Lato Sensu na área da Educação. 

 

2)  Política de melhoria da qualidade da pós-graduação.  

O convênio firmado com a Universidade Presidente Antônio Carlos tem como objetivo o 

desenvolvimento de cursos de Pós-Graduação que atendam a excelência em qualidade, 

nesse sentido o corpo docente dos cursos de Pós Graduação oferecidos pelo convênio 

primam pela formação acadêmica solida e pela experiência do docente na área da disciplina 

ministrada. Busca-se a qualidade por intermédio da qualidade das aulas e do uso de 

metodologias inovadoras de ensino e incentivo ao trabalho acadêmico. 

 

3)  Integração entre graduação e pós-graduação  

Os programas de Pós Graduação oferecidos e que venham a ser oferecidos pela Faculdade 

Presidente Antônio Carlos de Lambari, são oriundos de demandas emanadas pela 

comunidade acadêmica e pela comunidade local, sempre voltados para a integração da 

graduação com a pós–graduação, visando nesse sentido à continuidade da formação do 

discente e o desenvolvimento da comunidade local. Prova disso são os convênios firmados 

com as Prefeituras e demais órgãos públicos regionais para a implementação do MBA em 

Gestão Pública, além dos convênios e parcerias firmados com as empresas locais, por 

intermédio da Associação Comercial e Industrial de Lambari, para o oferecimento dos 

MBA´s em Finanças Corporativas e Gestão Estratégica de Recursos Humanos. 

 

 

4) Formação de pesquisadores e de profissionais para o magistério superior.  
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Dentro da estrutura curricular dos cursos de Pós Graduação propostos e oferecidos pela 

Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari, abre-se o espaço destinado à formação 

de futuros docentes para o magistério superior através do oferecimento das disciplinas de 

Didática do Ensino Superior e Metodologia do Ensino Superior. 

 

 
Cursos de Graduação oferecidos pela Faculdade em 2017  
1º semestre  2º semestre 

Administração Administração 

Pedagogia Pedagogia 

Ciências Contábeis Ciências Contábeis 

 

 
  
Atividades de extensão em 2015 

Atividade Início Término 

Orientação sobre elaboração do TIP 07/03/2015 07/03/2015 

Palestra “Tecnologias na Educação – A integração das 
mídias no processo de ensino e aprendizagem” – Profª 
Lúcia Mendes  

14/03/2015 
14/03/2015 

Sessão de cinema seguida de debate orientado – Profª 
Lúcia Mendes 

21/03/2015 21/03/2015 

Workshop – Arte e Movimento – Profª Francine Fernandes 28/03/2015 28/03/2015 

Projeto Social Páscoa Feliz – Em Parceria com VAC – 
Voluntários da Alegria em Cristo 

04/04/2015 04/04/2015 

Sessão de cinema seguida de debate orientado – Profª 
Lúcia Mendes e Antônio Coppe 

11/04/2015 11/04/2015 

Palestra Motivacional “ Vestindo a Camisa” – Prof.ª Lucia 
Helena Lopes de Almeida Xavier 

18/04/2015 18/04/2015 

Curso de Oratória – Prof. Luiz Paulo Silva Tucci 16/05/2015 30/05/2015 

Projeto Missão Marista de Solidariedade Parceria FAPAC e 
Colégio Marista de Varginha 

anual anual 

Sessão de cinema seguida de debate orientado – Profª 
Lúcia Mendes e Antônio Coppe 

16/05/2015 16/05/2015 

Visita Técnica ao Parque do Ibirapuera – OCA – Reverta 
Arte e Sustentabilidade 

29/05/2015 29/05/2015 

Projeto Sábado Esportivo – Prof. José Fábio Ribeiro 20/06/2015 20/06/2015 

Palestra da Polícia Militar – Concursos Públicos 10/08/2015 10/08/2015 

Palestra “ A importância do Sistema Público de 
Escrituração Digital” – Prof. Flávio Henrique Ricetto 
Braidotti 

14/08/2015 14/08/2015 

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e 
Múltipla – Parceria com APAE  

21/08/2015 28/08/2015 

Palestra “Marketing Pessoal” – Prof. Diego Pereira  05/09/2015 05/09/2015 

Visita Técnica à Natura – Cajamar/SP – Prof. Edmo Alves 
da Silva 

10/09/2015 10/09/2015 

Workshop – Arte e Movimento - Profª Francine Fernandes 11/09/2015 11/09/2015 

Missão Marista de Solidariedade 13/09/2015 16/09/2015 
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Curso de Oratória – Prof. Luiz Paulo Silva Tucci 19/09/2015 26/09/2015 

Cineclube em parceria com o Vagão 98 (Cinema com 
Debate) – Filme: “A Vida dos Outros” 

26/09/2015 26/09/2015 

Minicurso “Ofício de Mestre: Inquietação, Proposições e 
Encantamentos” – Prof. José Fábio Ribeiro 

02/10/2015 02/10/2015 

Teste Vocacional na Escola Estadual Maria Rita Lisboa 
Pereira Santoro (Alunos dos 3ºs anos do Ensino Médio – 
Profª Francine Fernandes 

07/10/2015 07/10/2015 

Curso de Relação Interpessoal e Negociação de Conflitos – 
Prof. Luiz Paulo Silva Tucci 

10/10/2015 10/10/2015 

Palestra “Entusiasmo e Educação” – Prof. Marcelo da Silva 
Reis 

14/10/2015 14/10/2015 

Colóquio – Empreender / Práticas bem Sucedidas com os 
Empresários José Adamo Belato e Pedro Paulo Pagani  

15/10/2015 15/10/2015 

Visita ao Museu da Campanha – Prof. Maria Aparecida 
Castro Fernandes 

16/10/2015 16/10/2015 

Projeto II FAPAC na Praça – Prof. Francine Fernandes 17/10/2015 17/10/2015 

Projeto 5º Feira Industrial FAPAC – Prof. Edmo Alves da 
Silva 

05/11/2015 05/11/2015 

   

Palestra Vocacional e Motivacional no Ensino Médio de 

Lambari e Região 

20/10/2015 21/11/2015 

Natal Solidário 19/12/2015 19/12/2015 

 

Atividades de extensão em 2016 
Atividade Início Término 

Workshop “Alfabetizar, letrando: o entrelugar da 
aprendizagem significativa”. 
Módulo 1 - Profa. Francine Fernandes 

04/3/16 04/3/16 

Palestra Prof. Wadson – Gestão de Contas Públicas - 
Coordenador Guilherme Marques 

11/3/16 11/3/16 

Divulgação da Programação do II Sábado Esportivo -
Coordenador Me. Fábio Ribeiro 

14/3/16 14/3/16 

Workshop “Alfabetizar, letrando: o entrelugar da 
aprendizagem significativa”. 
Módulo 2 - Profa. Francine Fernandes 

18/3/16 18/3/16 

Workshop “Alfabetizar, letrando: o entrelugar da 
aprendizagem significativa”. 
Módulo 3 - Profa. Francine Fernandes 

15/4/16 15/4/16 

Palestra Prof. Diego – Marketing Pessoal 28/4/16 28/4/16 

Workshop “Alfabetizar, letrando: o entrelugar da 
aprendizagem significativa”. 
Módulo 4 - Profa. Francine Fernandes 

06/5/16 06/5/16 

Palestra Profa. Valéria – Como escrever bem?  12/5/16 12/5/16 

Workshop “Alfabetizar, letrando: o entrelugar da 
aprendizagem significativa”. 
Módulo 5 - Profa. Francine Fernandes 

20/4/16 20/4/16 
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Apresentação dos TIPs - Coordenador do TIP – 
Coordenadores dos Cursos - Professor Orientador e 
Banca 

01/6/16 03/6/16 

II Sábado Esportivo - Coordenador Me. Fábio Ribeiro 
Direção e Professores da FAPAC 

11/6/16 11/6/16 

Workshop “Alfabetizar, letrando: o entrelugar da 
aprendizagem significativa”. 
Módulo 6 - Profa. Francine Fernandes 

24/6/16 24/6/16 

Workshop “Alfabetizar, letrando: o entrelugar da 
aprendizagem significativa”. 
Módulo 7 - Profa. Francine Fernandes 

08/7/16 08/7/16 

Festa Junina - Coordenador Me. Fábio Ribeiro 
Direção, Professores e Estudantes da FAPAC 
5º Pedagogia e 7º Adm 

09/7/16 09/7/16 

Curso Relacionamento Interpessoal e Administração 
de Conflitos – Prof. Luiz Paulo Silva Tucci 

15/9/16 15/9/16 

Palestra O desafio de ser professor no Século XXI – 
UNIFENAS/Varginha – Prof. Fábio Ribeiro 

17/9/16 17/9/16 

Workshop Fazeres e Saberes: Encontros e 
brincadeiras na educação infantil - Profa. Francine 
Fernandes 

24/9/16 24/9/16 

Semana do Educador - Prof. Maurício – Coordenação 
Pedagogia 

05/10/16 07/10/16 

Apresentação dos TIPs - Coordenadores e 
Orientadores dos Cursos 

16/10/16 17/10/16 

Feira Industrial - Prof. Edmo 
Coordenação ADM. 

18/10/16 18/10/16 

Curso de Oratória – Prof. Luiz Paulo Silva Tucci 22/10/16 29/10/16 

FAPAC na Praça - Profa. Olga e Francine 22/10/16 22/10/16 

Visita Técnica Instituto Inhotim - Profa. Francine 
Fernandes 
e Prof. Fábio Ribeiro 

12/11/16 12/11/16 

Apresentação dos TIPs - Coordenadores, 
Orientadores e Docentes 

16/11/16 17/11/16 

I Sarau Inclusivo FAPAC Lambari - Profa. Francine 
Fernandes Prof. Fábio Ribeiro e Professores 
Pedagogia 

26/11/16 26/11/16 

NATAL SOLIDÁRIO - Prof. Marcelo Reis 

Direção - 6º Pedagogia e Prof. Fábio 
03/12/16 03/12/16 

Projeto Eu Quero Ajudar – Prof. Luiz Paulo Silva Tucci 

e Prof. Fábio Ribeiro 
10/12/16 10/12/16 

 
 
Atividades de extensão em 2017 

Atividade Início Término 

Projeto imposto de renda - uma abordagem prática - 
Fábio Luis de Carvalho 

20/04/17 20/04/17 
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Sabado Esportivo - Profº José Fábio 10/06/17 10/06/17 

Projeto semana do educador - Profº José Fábio 09/10/17 11/10/17 

Projeto semana do administrador e contador - Profº 
Anderson Sâmia 

16/10/17 18/10/17 

Projeto Fapac na praça - Diversidade e Inclusão - 
Profª Francine Fernandes 

21/10/17 21/10/17 

Apresentação de TCC 04/12/17 08/12/17 

NATAL SOLIDÁRIO - Prof. Marcelo Reis 11/12/17 11/12/17 

 
 

 

4.3.2-  4ª DIMENSÃO: A comunicação com a sociedade 

 

 

Aspectos Avaliados nesta dimensão:  

 

1) Estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna e externa:  

Comunicação Interna: reuniões, conversas pessoais, e`mails, quadro de avisos, 

comunicados impressos, correspondências e uso do Portal Universitário pela comunidade 

acadêmica proporcionando uma comunicação interna  mais eficiente, sobretudo nas 

questões pedagógicas permitindo a publicação eletrônica dos diversos manuais e 

informativos da IES. 

Comunicação Externa: e´mails. Som automotivo, panfletos, folders, propagandas 

veiculadas em emissoras de rádio da região e site. 

Na análise da instituição, os meios usados cumprem sua finalidade e objetivos, 

necessitando, como já mencionamos uma maior otimização do uso dos mesmos. Vale 

também ressaltar a importância da manutenção do site organizado e atualizado, sendo que 

a atualização do site ainda é uma questão a ser melhorada na IES. Destaque também pode 

ser dado a mídia virtual que é usada, mas que também precisa ter seu uso aprimorado. 

 

2) Imagem pública da instituição nos meios de comunicação social:  

A imagem da instituição é positiva, com imagem de credibilidade, proximidade, viabilidade 

para a região e principalmente, o caráter de empregabilidade, uma vez que muitos de 

nossos egressos estão bem sucedidos no mercado de trabalho. 

 

3) A comunicação da instituição é efetiva e comprometida com a missão da IES? 

Como se manifesta?   
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MISSÃO: “Formar profissionais socialmente responsáveis, capazes de estender à 

comunidade em que vivem os conhecimentos das ciências, contribuindo para o 

desenvolvimento social e cultural da região, do Estado e do País”. 

 

Sim. A comunicação da IES é construída com foco na missão que deve assumir na 

formação dos futuros profissionais, em todos os cursos oferecidos pela faculdade. Em nossa 

comunicação procuramos destacar o comprometimento da instituição com profissionais 

competentes, comprometido com o conhecimento e uma formação consistente e atual, 

dentro de cada área, além de procurar desenvolver um perfil de profissional engajado, ético 

e responsável, disposto e capaz de contribuir para o desenvolvimento social e cultural em 

todos os níveis. 

O curso de pedagogia visa formar professores capacitados para atuarem nas diversas 

esferas do processo educacional, bem como, em outros espaços onde se faz necessário a 

presença do pedagogo. 

No curso de administração, o foco é formar profissionais eticamente responsáveis e 

competentes, para atuarem nós diversos ramos da administração, visando a formação de 

bons administradores e empreendedores. 

O curso de Ciências Contábeis busca a formação de profissionais com capacidade de 

compreender o meio social, político, econômico e cultural, no qual se encontram inseridos, 

bem como com a formação técnica e científica que os habilitem a conhecer e intervir no 

campo das Ciências Contábeis, através do desenvolvimento de um conjunto de habilidades 

e competências inerentes à profissão. 

 

4) A comunicação interna da instituição é frequente? Quais os canais de comunicação 

utilizados?  

Quanto à frequência da comunicação institucional a IES busca manter um contato 

permanente com a comunidade acadêmica. E´mails, cartas, impressos, etc. são ferramentas 

sempre presentes nesse processo de comunicação, que com certeza se intensifica com a 

utilização do Portal Universitário. Devemos destacar que o NAE e a OUVIDORIA também 

são  instrumento importantes neste processo de comunicação interna.  

 

5) Existe uma adequada comunicação entre os membros da instituição?  

Nas atividades administrativas, além da comunicação impressa e e-mails, a conversa direta 

que facilita as comunicações internas entre os funcionários. Em relação ao corpo docente 

ocorrem as comunicações internas impressas, uso de e-mail, do Portal Universitário e 

outros. 
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6) Existe uma estrutura de informação sobre a realidade institucional, as 

características do meio, os recursos e outros elementos semelhantes para avaliar o 

cumprimento das metas e objetivos?  

A CPA é a estrutura que realiza este trabalho de levantamento de informação sobre a 

realidade institucional, identificando pontos positivos de negativos em todas as áreas da 

instituição, inclusive de comunicação interna e externa. Ao realizar este trabalho técnico, a 

CPA, também se afirma como um órgão de comunicação extremamente estratégico e 

importante, viabilizando diálogo comunicativo, possibilitando espaços e meios de avaliação 

do cumprimento das metas e objetivos, dando voz a todos os envolvidos, ampliando a 

comunicação institucional. 

 

7) Há serviço de ouvidoria? Como funciona?  

A ouvidoria tem se afirmado como um instrumento de comunicação fundamental para 

identificação de diversas questões que podem ser resolvidas com maior rapidez e precisão. 

Tem ajudado na comunicação com os discentes, sendo espaço de referência principal para 

que os alunos expressem diretamente sua avaliação positiva ou negativa da instituição 

apresentem sugestões ou encaminhamentos de melhorias institucionais. 

 

Ouvidoria 2015 

ENTRADAS VIA DOCUMENTO 
ESCRITO 

2015 

Crítica 9 

Sugestão 07 

Elogio 08 

ENTRADA VIA E-MAIL  

Crítica 04 

Sugestão 06 

Elogio 05 

 
Ouvidoria 2016 

ENTRADAS VIA DOCUMENTO 
ESCRITO 

2016 

Crítica 12 

Sugestão 06 

Elogio 04 

ENTRADA VIA E-MAIL  

Crítica 03 
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Sugestão 04 

Elogio 03 

 

 

Ouvidoria 2017 

ENTRADAS VIA DOCUMENTO 
ESCRITO 

2017 

Crítica                                      9 

Sugestão                                    12 

Elogio                                    17 

ENTRADA VIA E-MAIL  

Crítica                                     02 

Sugestão                                     04 

Elogio                                     08 

 
4.3.3- 9ª Dimensão: Políticas de atendimento aos estudantes 

 

Aspectos Avaliados nesta Dimensão:  

 

1)  Políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes (critérios utilizados, 

acompanhamento pedagógico, espaço de participação e de convivência) e sua 

relação com as políticas públicas e com o contexto social.  

 A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari promove o ingresso de candidatos nos 

diversos cursos de graduação através de Processo Seletivo organizado e executado 

segundo o disposto na legislação pertinente, com o objetivo de classificar os candidatos, no 

limite das vagas ao curso respectivo. Vale destacar que no Processo Seletivo da IES são 

destinados um percentual para concorrência via nota o ENEN. 

 

Políticas de acesso e seleção:  

 A Instituição também aceita transferência de alunos de outras Instituições de Educação 

Superior, conforme legislação vigente e normas regimentais e a obtenção de novo título O 

processo seletivo destina-se a avaliar a formação recebida pelos candidatos e a classificá-

los dentro do estrito limite das vagas oferecidas para cada curso. As inscrições para o 

processo seletivo são abertas em edital, do qual constam os cursos oferecidos com as 

respectivas vagas, os prazos e a documentação exigida para a inscrição, a relação das 

provas, os critérios de classificação, desempate e demais informações. No ato da inscrição 

para processo seletivo está à disposição do candidato uma Relação Geral de Cursos da 

Faculdade.  

 A classificação é feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o 

limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos pela 
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Instituição. A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se 

realiza a seleção, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado deixar de 

requerê-la, ou, em o fazendo, não apresentar a documentação regimental completa dentro 

dos prazos fixados. Na hipótese de restarem vagas não preenchidas poderão ser recebidos 

alunos transferidos. 

 Independentemente de Processo Seletivo pode ser efetuada a matrícula de candidatos 

portadores de diploma registrados de Curso Superior, observados os dispositivos legais 

vigentes e o limite de vagas da Faculdade. O portador de diploma de Curso Superior, 

devidamente registrado, pode matricular-se - havendo vagas - em séries subsequentes do 

curso, após análise e aprovação dos respectivos currículos e programas pelo órgão 

competente, através da obtenção de novo título.  

 A matrícula deve ser renovada semestralmente e ao final do primeiro semestre letivo, o 

aluno deve preencher - na Secretaria - requerimento a fim de confirmar a continuidade de 

seus estudos para o segundo semestre ou solicitar trancamento. Ressalvado o caso de 

trancamento de matrícula, a não renovação da mesma implica renúncia do curso e 

desvinculação do aluno à Faculdade. 

 

Permanência dos estudantes:  

Como meio de propiciar o ingresso e a permanência do aluno na Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de Lambari são oferecidos programas de financiamento estudantil como 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, bolsas pelo Programa 

Universidade para Todos - PROUNI e são concedidos descontos no programa Auxílio 

Parentesco que visa atender alunos do mesmo grupo familiar, além de parcerias como o 

Credito Pravaler, Educa Mais e Quero Bolsa.  

O Programa Auxílio Parentesco é um programa que concede desconto na mensalidade, 

quando há mais de um estudante do mesmo núcleo familiar matriculado na Instituição. O 

valor deste desconto é para cada membro do grupo familiar, sendo este entendido como o 

conjunto de pessoas que residem na mesma moradia, possuindo grau de parentesco como: 

pais, padrasto/madrasta, cônjuges, companheiros, filhos, enteados, irmãos, avós. 

 

Acompanhamento pedagógico: A Faculdade Presidente Antônio Carlos de  Lambari,  no  

sentido  de  aperfeiçoar  o atendimento  ao  Estudante, mantém o  NAE  – Núcleo  de 

Atendimento  ao  Estudante tendo como  meta  o  atendimento Psicopedagógico e  Social,  

Programas  e  Políticas de Apoio Financeiro ao Estudante, Serviço de Ouvidoria,  para os 

alunos. O suporte psicopedagógico é um serviço desenvolvido por profissionais da área de 

Psicologia e Pedagogia.  O objetivo do serviço proposto  é  responder,  individualmente  ou  

em grupo,  às  demandas  de  Professores,  Coordenadores  e  funcionários,  a  fim  de 



61 

 

promover a saúde dos relacionamentos interpessoais e institucionais que contribuem para o 

processo de aprendizagem do aluno.  

 

Espaço de participação e de convivência: através de atividades diversas de extensão, 

tais como o Sábado Esportivo, FAPAC na Praça, Festa Junina, entre outras a IES busca 

promover a participação e convivencias dos discentes e professores. 

 

2)  Políticas de participação dos estudantes em atividades de ensino (estágios, 

tutoria), extensão, avaliação institucional, atividades de intercâmbio estudantil.   

Quanto ao Estágio: Os estágios supervisionados constam de atividades de prática pré-

profissional, exercidas em situações reais de trabalho, sem vínculo empregatício. As 

atividades de Estágio Supervisionado e/ou Prática Profissional são elencadas na matriz 

curricular do Projeto Pedagógico, obedecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada 

curso e são realizadas sob orientação docente.  

 Para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária total do estágio prevista no 

currículo do curso, nela podendo incluir-se as horas destinadas ao planejamento, orientação 

paralela e avaliação das atividades. O relato das atividades desenvolvidas é 

consubstanciado em documento próprio que comprove o cumprimento da carga horária 

obrigatória e demonstre capacidade de análise crítica e proposição de soluções para os 

problemas vivenciados no decorrer do estágio. 

 

Quanto a Monitoria Voluntária: A IES possui o Programa de Monitoria Voluntária. A 

Monitoria voluntária é um instrumento adotado pela Instituição para propiciar aos alunos de 

graduação o aperfeiçoamento nas atividades acadêmicas e o incremento de seus 

conhecimentos acerca do conteúdo do componente curricular.  

A função básica do aluno monitor é auxiliar os demais discentes na recuperação de 

conteúdos, realização de trabalhos acadêmicos e colaborar com o docente na preparação 

de seminários, em aulas práticas e estudos, se for o caso, relacionados com os conteúdos 

do componente.  

 

Quanto à Extensão: A Faculdade no que tange à Extensão tem por missão, em 

consonância com o ensino e a Extensão, promover a formação de profissionais 

comprometidos com o seu meio e propagadores de ações de cidadania voltadas para o 

desenvolvimento da sociedade. Dessa forma, a extensão adota como política:  

I. Extensão à sociedade dos conhecimentos produzidos, buscando a solução de problemas 

e visando a integração da Faculdade com a comunidade;  
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II. Embasamento nas áreas de concentração dos programas de graduação oferecidos pela 

Faculdade, podendo ser desenvolvida em modalidades diversas, considerando seus vários 

enfoques;  

III. Adoção da prática extensionista em um instrumento de vitalização do ensino, na medida 

em que expande o conceito de ensino-aprendizagem e promove transformações no 

processo pedagógico;  

IV. Ênfase na interdisciplinaridade e incentivo nas atividades entre as demais Faculdades 

mantidas pela FUPAC, promovendo a integração dos diversos saberes;  

V. Zelo pela produção e preservação cultural e artística, como forma de enriquecimento da 

própria educação; e  

VI. Consolidação, através da alocação de recursos financeiros próprios previstos no 

orçamento anual, de recursos de terceiros - convênios ou doações - ou, ainda, de recursos 

gerados pela própria atividade extensionista.  

 

Quanto a Avaliação Institucional: Entendida como um processo permanente e como uma 

ferramenta de gestão, a Avaliação Institucional na Faculdade tem como princípio a 

identificação dos problemas, para corrigir possíveis deficiências e para introduzir as 

mudanças que signifiquem uma melhoria imediata da qualidade do ensino e da instituição 

como um todo, de acordo com as dimensões previstas na Lei 10.861, de 14 de abril de 

2004. 

A Avaliação está, portanto, diretamente vinculada à qualidade e assim exige que alunos, 

professores, funcionários técnico-administrativos, ex-alunos e representantes da sociedade 

civil organizada informem sobre a relevância do ensino e a adequação do mesmo ao 

mercado de trabalho, sobre as ações direcionadas para a extensão, sobre a 

responsabilidade social e a infraestrutura da Faculdade. 

Nessa linha de trabalho todos os segmentos, sem maioria absoluta de nenhum destes, se 

envolvem no processo respondendo a questionários, participando de entrevistas, analisando 

os aspectos positivos e negativos dos cursos, discutindo em grupo as debilidades e 

fortalezas da Faculdade, também dando sugestões que provoquem a melhoria da sua 

qualidade. Assim, a Avaliação Institucional na Faculdade consiste em um processo 

permanente de elaboração, análise e de intervenção prática, que permite retroalimentar as 

mais diversas atividades, durante todo o seu desenvolvimento.  

 A CPA da Faculdade obedece a Regulamento próprio aprovado pelo Comitê de Gestão e 

sua composição garante a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, 

vedando a existência de maioria absoluta por parte de qualquer dos segmentos 

representados. 
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Intercâmbio estudantil:  

A Fundação Presidente Antônio Carlos (FUPAC) mantenedora da Faculdade Presidente 

Antônio Carlos desenvolve uma grande quantidade de oportunidades para a participação 

dos estudantes em atividades de ensino (estágios, tutoria), extensão, avaliação institucional, 

e também em atividades de intercâmbio estudantil. 

Especificamente nas atividades de intercâmbio estudantil, deve-se assinalar que elas se 

desenvolvem tanto no território brasileiro, por meio de convênio com IES e outros 

organismos, como no exterior. 

Intercâmbio no exterior 

- O processo de internacionalização das Faculdades mantidas pela Fundação Presidente 

Antônio Carlos – FUPAC teve início no ano de 2002 com o objetivo de enriquecimento das 

atividades desenvolvidas, por meio do intercâmbio de alunos e professores. 

Atualmente a FUPAC possui convênios com as seguintes instituições estrangeiras: 

State University of New York (SUNY), campus da University at Buffalo (UB); Universidad de 

Guadalajara e Universidad de Buenos Aires. 

Os convênios permitem o trânsito de alunos e professores, a realização de seminários, 

workshops, seminários, congressos, palestras, aulas e visitas técnicas. 

O convênio de maior volume de atividades é o mantido com a State University of New York 

(SUNY), campus da University at Buffalo (UB). 

Por meio dele, todos os anos, realiza-se um programa de Visita Técnica e Intercâmbio em 

Saúde Pública e Reabilitação EUA-Brasil.  

A UB envia comitiva de 12 pessoas composta de professores e alunos para ser anfitrionada 

por faculdades mantidas pela FUPAC no mês de agosto de cada ano civil e a FUPAC envia 

sua comitiva equivalente em setembro para ser anfitrionada pela UB. 

Para composição da comitiva da FUPAC é realizada uma seleção dividida em duas etapas: 

uma avaliação escrita de conhecimentos específicos da área do aluno e uma entrevista 

onde se avalia o perfil do aluno, bem como domínio do inglês, que é pré-requisito para 

participação na comitiva. Os professores também participam de um processo seletivo para 

compor a comitiva.  

Ao retornarem da visita técnica os alunos devem apresentar trabalhos como forma de 

multiplicação dos conhecimentos adquiridos e, como alternativa, para repor a(s) atividade(s) 

avaliativas que perderam. As duas instituições emitem certificados de participação para os 

estudantes e professores. 

 

3) Mecanismos/sistemáticas de estudos e análises dos dados sobre ingressantes, 

evasão/abandono, tempos médios de conclusão, formaturas, relação professor/aluno 

e outros estudos tendo em vista a melhoria das atividades educativas.  
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 Quanto aos indicadores de desempenho de atividades educativas a IES continua em 

processo de ampliação do levantamento de informações e dados para consubstanciar suas 

decisões estratégicas de médio e longo prazo. Contudo cabe destacar que no biênio 2015/ 

2016 a Gestão da IES vem desenvolvendo a análise dos números de forma mais 

sistemática. Sendo assim pode-se destacar o acompanhamento de alguns índices: 

 

Relação Professor Alunos:  

 

Em 2013 a relação professor aluno estava em 11,29 alunos por professor. 

Em 2014 a relação professor aluno estava em 10,5 alunos por professor. 

Em 2015 a relação professor aluno estava em 12,05 no primeiro semestre e 10,64 no 

segundo semestre alunos por professor. 

Em 2016 a relação professor aluno estava em 11,00 no primeiro semestre e 8,94 no 

segundo semestre alunos por professor. 

 

Percentual de Evasão Primeiro Semestre x Segundo Semestre 2015 

Curso Administração: 2,66% 

Curso Pedagogia: 2,00% 

Contábeis: 13,33% 

 

Percentual de Evasão Segundo Semestre 2015 x Primeiro Semestre 2016 

Curso Administração: 4,10% 

Curso Pedagogia: 3,80% 

Contábeis: 0 % 

 

Percentual de Evasão Primeiro Semestre 2016 x Segundo Semestre 2016 

Curso Administração: 7,14% 

Curso Pedagogia: 12,19% 

Contábeis: 0 % 

 

Tempo Médio de Conclusão de Curso 

Administração: 8 períodos 

Pedagogia: 7 períodos 

Ciências Contábeis: 8 períodos 

 

Índice de Alunos Formados por turma: 

Curso Administração Turma 2010/2013: 30/39 = 0,77 
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Curso Pedagogia Turma 2010/2013: 24/29 = 0,83 

Curso Administração Turma 2011/2014: 22/50 = 0,44 

Curso Pedagogia Turma 2011/2014: 19/33 = 0,59 

Curso Administração Turma 2012/2015: 26/32 = 0,81 

Curso Pedagogia Turma 2012/2015: 18/24 = 0,75 

Curso Administração Turma 2013/2016: 19/27 = 0,70 

Curso Pedagogia Turma 2013/2016: 22/38 = 0,58 

 

Relação Ingressantes e Egressos em 2015: 

Curso Administração Egresso: 26 Ingressantes: 0 Relação: 0 

Curso Pedagogia Egressos 18 ; Ingressantes: 30 ;  Relação: 1,67 

Curso Ciências Contábeis  Egressos: 0 ;  Ingressantes: 30. 

Total IES Egressos: 44 ; Ingressantes: 60 ;  Relação: 1,36 

 

Relação Ingressantes e Egressos em 2016: 

Curso Administração Egresso: 19 Ingressantes: 22 Relação: 1,16 

Curso Pedagogia Egressos 22 ; Ingressantes: 28 ;  Relação: 1,27 

Curso Ciências Contábeis  Egressos: 0 ;  Ingressantes: 0. 

Total IES Egressos: 41 ; Ingressantes: 50 ;  Relação: 1,21 

 

Relação Ingressantes e Egressos em 2017: 

Curso Administração Egresso: 08 Ingressantes: 13 Relação: 1,63 

Curso Pedagogia Egressos 21 ; Ingressantes: 24 ;  Relação: 1,14 

Curso Ciências Contábeis  Egressos: 0 ;  Ingressantes: 0. 

Total IES Egressos: 29 ; Ingressantes: 37 ;  Relação: 1,28 

 

 

Mesmo ainda em fase preliminar de aprimoramento os números mostram a necessidade de 

se investir na permanência do aluno, daí a importância de estratégicas voltadas para o 

acompanhamento e apoio ao aluno, destacando a importância do NAE, principalmente no 

que se refere ao apoio pedagógico e financeiro. Nesse sentido a IES continuou investindo 

na possibilidade de criar novas oportunidades de financiamento e descontos para facilitar a 

permanência do aluno na IES, com destaque para o Crédito Pravaler e o EducaMais, 

sistemas particulares de financiamento estudantil privado, convênio firmado a partir do 

segundo semestre de 2013, em 2016 a IES se conveniou também ao Quero Bolsa. Pode-se 

evidenciar em 2016 apesar das politicas de retenção de alunos adotadas uma aumento da 

evasão. Pode-se inferir que muito desse aumento se deve ao agravamento da crise 
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econômica do País, ensejando portanto, que as políticas de retenção se tornam cruciais 

nesse momento para a manutenção dos níveis aceitáveis tanto de evasão quanto de 

captação de novos alunos. 

 

4) Acompanhamento de egressos e de criação de oportunidades de formação 

continuada.  

 Os acadêmicos egressos tradicionalmente perdem vínculo com a instituição formadora, 

permanecendo sem acesso ao intercâmbio com seus antigos professores e especialistas em 

suas áreas de trabalho. A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari, em apoio a 

seus egressos desenvolve o Programa de Acompanhamento de Egressos - PAE, com o 

objetivo de os manterem atualizados, checando suas vivências no mercado de trabalho e 

suas dificuldades profissionais.  

Utilizando-se de modernas tecnologias de informação e comunicação oferecerá, através do 

site institucional, canal de comunicação direto com os seus ex-alunos. A intenção é que 

todos os egressos participem dessa interação, construindo um espaço de desenvolvimento 

profissional e de atualização científica.    

Considerando a importância da opinião de formandos e ex-alunos para identificação das 

práticas de ensino e de extensão, bem como para perceber omissões e equívocos que 

estejam sendo cometidos, a Avaliação Institucional, realizada pela Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de Lambari, em conformidade com a Lei n.10.861/2004, contempla em seus 

instrumentos de avaliação espaço para manifestação dos egressos.   

Esta pesquisa é um mecanismo que possibilita a avaliação contínua da Instituição 

oportunizando adicionalmente, a participação dos egressos em outras atividades oferecidas 

pela IES. Os resultados obtidos nessa pesquisa são utilizados no processo de avaliação dos 

projetos pedagógicos dos cursos.  

Toda a política de egressos da Faculdade está calcada na possibilidade de potencializar as 

competências e as habilidades em prol do desenvolvimento qualitativo de sua oferta 

educacional. A Instituição lida com as dificuldades de seus egressos e colhe informações de 

mercado visando formar profissionais cada vez mais qualificados para o exercício de suas 

atribuições.  

Em 2015, foi implantado o processo de Avaliação Institucional online que ampliará a 

comunicação com os egressos da Faculdade, bem como o Programa de Acompanhamento 

do Egresso. 

 

5) Existem mecanismos de apoio acadêmico, compensação e orientação para os 

estudantes que apresentam dificuldades acadêmicas e pessoais? 
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A instituição conta como o NAE (Núcleo de Apoio ao Estudante)  que promove atendimento 

pedagógico, psicológico e financeiro, além de gerenciar o PIN (Programa de Nivelamento 

Institucional) e Programa de Monitoria Voluntária. 

 

6) Estão regulamentados os direitos e deveres dos estudantes? Como? 

 Os direitos e deveres dos estudantes estão regulamentados no REGMENTO INTERNO da 

Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari e expostos aos estudantes por acesso 

direto ou por meio do Manual do Aluno. 

 

7) Quais as condições institucionais desenvolvidas no que diz respeito às questões 

burocráticas (matrículas, transferências, trancamento, cancelamento de matrícula e 

outros)? 

A IES respeita o que determina seu regimento no que se refere às questões burocráticas e 

acadêmicas relativas a matriculas, transferências, trancamentos, cancelamentos, 

aproveitamentos de estudos, aprovação, dependências, etc.  

 

8) Há políticas de incentivo para a criação de Empresa-Júnior, incubadoras? 

Descreva. 

A IES incentiva tais práticas, foi implantada nos cursos de Administração e Pedagogia a 

FAPAC-Jr (Empresa Júnior da FAPAC), sendo que a mesma passou por um período 

instável em 2015 e que no final do referido ano foi proposta uma reavaliação e 

reestruturação da mesma a ser implementada ainda no presente  biênio avaliativo. Vale 

ressaltar que tais atividades constam dos projetos do curso de Administração. 

 

 

Egressos 

9) Inserção profissional dos egressos.  

Toda a política de egressos da Faculdade está calcada na possibilidade de potencializar as 

competências e as habilidades em prol do desenvolvimento qualitativo de sua oferta 

educacional. A Instituição lida com as dificuldades de seus egressos e colhe informações de 

mercado visando formar profissionais cada vez mais qualificados para o exercício de suas 

atribuições. 

 

10) Participação dos egressos na vida da Instituição.  

Os acadêmicos egressos tradicionalmente perdem vínculo com a instituição formadora, 

permanecendo sem acesso ao intercâmbio com seus antigos professores e especialistas em 

suas áreas de trabalho. A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari, em apoio a 
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seus egressos, está desenvolvendo seu Programa de Acompanhamento de Egressos - 

PAE, com o objetivo de os manterem atualizados, checando suas vivências no mercado de 

trabalho e suas dificuldades profissionais. Utilizando-se de modernas tecnologias de 

informação e comunicação oferecerá, através do site institucional, consultas ao corpo 

docente e a outras áreas institucionais. A intenção é que todos os egressos participem 

dessa interação, construindo um espaço de desenvolvimento profissional e de atualização 

científica. 

 Dentro dessa perspectiva  o dia do Ex-aluno,  tem como objetivo estreitar a participação do 

egresso nas atividades da IES bem como mostrar para os discentes como anda o mercado 

de trabalho e como o egresso da IES está se saindo no mercado. 

 

11)  Existem mecanismos para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação 

recebida, tanto curricular quanto ética? Quais são?  

Sim. Através da Avaliação Institucional, realizada pela CPA e em todas as oportunidades de 

convivência e presença dos mesmos na instituição. A IES implantou em 2015 o processo de 

Avaliação Institucional online que amplia a comunicação com os egressos da Faculdade, 

bem como pretende consolidar o Programa de Acompanhamento do Egresso. 

 

12) Qual a situação dos egressos? Qual o índice de ocupação entre eles? Há relação 

entre a ocupação e a formação profissional recebida? 

Um dos maiores destaques de nossa instituição é o nível de empregabilidade dos nossos 

profissionais já formados. Na sua grande maioria, todos os egressos estão trabalhando em 

suas áreas de formação profissional recebida. Estimamos que 80%, tanto do curso de 

pedagogia como de administração, atuam na área de formação.  

Muitos dos nossos alunos graduados em Pedagogia atuam na educação pública quer seja 

na esfera Municipal como Estadual, como destaque podemos citar que a atual secretária de 

Educação do Município de Lambari é ex-aluna do nosso curso de Pedagogia. O mesmo 

acontece com o curso de Administração, temos exemplos de ex-alunos bem sucedidos tanto 

na esfera privada, como Gerentes de Produção, Gerentes de Bancos, supervisores, etc, 

quanto na esfera Pública, o atual Prefeito da cidade de Lambari é ex-aluno do curso de 

Administração, assim como o atual Diretor Executivo do SAAE também é ex-aluno de 

administração. Destaca-se também atuação de ex-alunos nossos na educação superior, 

quer seja dento da própria FAPAC ou em outras IES da região. 

 

13) Existem atividades de atualização e formação continuada para os egressos? 

Quais? 
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 São oferecidos cursos de Extensão, palestras e seminários todos abertos à participação 

dos egressos, além da existência de curso de Pós Graduação oferecidos de acordo com a 

demanda dos egressos e da comunidade local. 

Número de alunos matriculados, frequentes e desistentes em 2015  

Curso 1º sem/2015 2ºsem/2015 

Matricula
dos 

Frequent
es 

Desistent
es  

Matricula
-dos 

Frequent
es 

Desisten
tes 

Administração 75 73 2 73 73 0 

Contábeis 30 26 4 26 24 2 

Pedagogia 100 88 2 82 79 3 

TOTAL  205 187 8 181 176 5 

 

Número de alunos matriculados, frequentes e desistentes em 2016  

Curso 1º sem/2016 2ºsem/2016 

Matricula
dos 

Frequent
es 

Desistent
es  

Matricula
-dos 

Frequent
es 

Desisten
tes 

Administração 70 62 8 65 61 4 

Contábeis 24 21 3 24 22 2 

Pedagogia 104 96 8 72 71 1 

TOTAL  198 179 19 161 154 7 

 

Número de alunos matriculados, frequentes e desistentes em 2017  

Curso 1º sem/2017 2ºsem/2017 

Matricula
dos 

Frequent
es 

Desistent
es  

Matricula
-dos 

Frequent
es 

Desisten
tes 

Administração 54 53 10 42 38 4 

Contábeis 27 25 7 20 20 0 

Pedagogia 95 95 5 66 63 2 

TOTAL  176 173 22 128 121 6 

 

 

Número de candidatos, ingressantes, alunos matriculados em 2015  

 
Alunos/candidatos 

NÚMERO 

2015 (1º sem) 2015 (2º sem) 

Candidatos (ADM+ PED+ CONT) 93 - 

Ingressantes no 1º período (Adm + PED+ 
CONT) 

60 - 

Total de alunos matriculados (incluindo o 
1º período).  

205 181 

  
Número de candidatos, ingressantes, alunos matriculados em 2016  

 
Alunos/candidatos 

NÚMERO 

2016 (1º sem) 2016 (2º sem) 

Candidatos (ADM+ PED+ CONT) 69 - 
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Ingressantes no 1º período (Adm + PED+ 
CONT) 

50 - 

Total de alunos matriculados (incluindo o 
1º período).  

198 161 

 

 

Número de candidatos, ingressantes, alunos matriculados em 2017  

 
Alunos/candidatos 

NÚMERO 

2017 (1º sem) 2017 (2º sem) 

Candidatos   

Ingressantes no 1º período (Ped + Adm + 
Contábeis) 

24 + 13 = 37 24 + 13 = 37 

Total de alunos matriculados (incluindo 
o 1º período).  

54 + 27 + 95= 176 42 + 20 + 66 = 128 

                 
 
Número médio de estudantes por turma em 2015  

Curso Média de Estudantes por Turma 

2015 (1º sem) 2015 (2º sem) 

Administração 
25,00 24,33 

Contábeis 
30,00 26,00 

Pedagogia 
25,00 27,33 

 
Número médio de estudantes por turma em 2016  

Curso Média de Estudantes por Turma 

2016 (1º sem) 2016 (2º sem) 

Administração 
23,33 21,66 

Contábeis 
24,00 24,00 

Pedagogia 
26,00 24,00 

 
 
Número médio de estudantes por turma em 2017  

Curso Média de Estudantes por Turma 

2017 (1º sem) 2017 (2º sem) 

Administração 24 24 

Pedagogia 30 30 

Ciências Contábeis 24 24 

 

 
Número de Estudantes com Bolsas de Estudo em 2015    

Bolsas De Estuo e Financiamentos Educacionais 2015 (1º 
sem) 

2015 (2º sem) 

FINANCIAMENTOS   

FIES 2 2 

Outros - PRAVALER 3 2 
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BOLSAS FILANTRÓPICAS   

PROUNI  31 31 

Outros (NAE) 03 03 

BOLSAS INSTITUCIONAIS   

FAMÍLIA  01 01 

Outros (parcerias) (PAEN e Convênio) 35 35 

BOLSAS CONVENÇÃO COLETIVA   

FUNCIONÁRIOS/FILHO DE FUNCIONÁRIO - - 

PROFESSOR/FILHO E PROFESSOR 02 - 

TOTAL 77 74 

 
 
Número de Estudantes com Bolsas de Estudo em 2016    

Bolsas De Estuo e Financiamentos Educacionais 2016 (1º 
sem) 

2016 (2º sem) 

FINANCIAMENTOS   

FIES 2 1 

Outros - PRAVALER 2 0 

BOLSAS FILANTRÓPICAS   

PROUNI  27 21 

Outros (NAE) 06 06 

BOLSAS INSTITUCIONAIS   

FAMÍLIA  0 0 

Outros (parcerias) (PAEN e Convênio) 51 38 

BOLSAS CONVENÇÃO COLETIVA   

FUNCIONÁRIOS/FILHO DE FUNCIONÁRIO - - 

PROFESSOR/FILHO E PROFESSOR - - 

TOTAL 88 66 

 
 
Número de Estudantes com Bolsas de Estudo em 2017   

Bolsas De Estuo e Financiamentos Educacionais 2017 (1º 
sem) 

2017 (2º sem) 

FINANCIAMENTOS   

FIES 01 01 
Outros - PRAVALER 00 00 
BOLSAS FILANTRÓPICAS     
PROUNI  23 20 
Outros 06  06 
BOLSAS INSTITUCIONAIS     
FAMÍLIA 00 00 
Outros (parcerias) 02 02 
BOLSAS CONVENÇÃO COLETIVA     
FUNCIONÁRIOS/FILHO DE FUNCIONÁRIO 00 00 
PROFESSOR/FILHO E PROFESSOR 00 00 
TOTAL 32 29 
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Eventos realizados pela IES em 2015 e número de participação de docentes e 
discentes  

Nome do Evento Cidade Professores Alunos 

Palestra “Tecnologias na Educação – A integração 
das mídias no processo de ensino e aprendizagem”. 

Lambari 06 100 

Palestra Motivacional “ Vestindo a Camisa” – Prof.ª 
Lucia Helena Lopes de Almeida Xavier 

Lambari 10 205 

Palestra da Polícia Militar – Concursos Públicos Lambari 04 75 

Palestra “ A importância do Sistema Público de 
Escrituração Digital” – Prof. Flávio Henrique Ricetto 
Braidotti 

 
Lambari 

 
04 

 
90 

Palestra “Marketing Pessoal” – Prof. Diego Pereira  Lambari 04 62 

Palestra “Entusiasmo e Educação” – Prof. Marcelo 
da Silva Reis 

Lambari 04 66 

Projeto Missão Marista de Solidariedade Parceria 
FAPAC e Colégio Marista de Varginha 

Lambari 05 15 

Projeto Social Páscoa Feliz – Em Parceria com VAC 
– Voluntários da Alegria em Cristo  

Lambari 06 20 

Projeto Sábado Esportivo – Prof. José Fábio Ribeiro  Lambari  11  55 

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla – Parceria com APAE 

Lambari 02 15 

4º FEIRA INDUSTRIAL – FAPAC Lambari 06 90 

Visita Técnica ao Parque do Ibirapuera – OCA – 
Reverta Arte e Sustentabilidade 

São 
Paulo 

02 45 

Visita Técnica à Natura – Cajamar/SP – Prof. Edmo 
Alves da Silva 

Cajamar 
/ SP 

02 27 

Visita ao Museu da Campanha – Prof. Maria 
Aparecida Castro Fernandes 

Campanha 01 25 

Natal Solidário Lambari 06 25 

 
Eventos realizados pela IES em 2016 e número de participação de docentes e 
discentes 

Nome do Evento Cidade Professores Alunos 
Workshop “Alfabetizar, letrando: o entrelugar da 
aprendizagem significativa”. 
Módulo 1  

Lambari 1 21 

Palestra Prof. Wadson – Gestão de Contas Públicas  Lambari 4 60 
Workshop “Alfabetizar, letrando: o entrelugar da 
aprendizagem significativa”. 
Módulo 2  

Lambari 1 19 

Workshop “Alfabetizar, letrando: o entrelugar da 
aprendizagem significativa”. 
Módulo 3  

Lambari 1 20 

Palestra – Marketing Pessoal Lambari 6 85 
Workshop “Alfabetizar, letrando: o entrelugar da 
aprendizagem significativa”. 
Módulo 4  

Lambari 1 19 

Palestra – Como escrever bem?  Lambari 6 83 
Workshop “Alfabetizar, letrando: o entrelugar da 
aprendizagem significativa”. 
Módulo 5  

Lambari 1 18 

II Sábado Esportivo  Lambari 14 90 
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Workshop “Alfabetizar, letrando: o entrelugar da 
aprendizagem significativa”. 
Módulo 6  

Lambari 1 18 

Workshop “Alfabetizar, letrando: o entrelugar da 
aprendizagem significativa”. 
Módulo 7  

Lambari 1 19 

Festa Junina - Coordenador Me. Fábio Ribeiro 
Direção, Professores e Estudantes da FAPAC 
5º Pedagogia e 7º Adm 

Lambari 6 45 

Curso Relacionamento Interpessoal e Administração 
de Conflitos  

Lambari 1 12 

Palestra O desafio de ser professor no Século XXI – 
UNIFENAS/Varginha  

Lambari Fábio 
Ribeiro 

 

Workshop Fazeres e Saberes: Encontros e 
brincadeiras na educação infantil  

Lambari 1 30 

Semana do Educador  Lambari 6 70 
Feira Industrial  Lambari 6 138 
Curso de Oratória  Lambari 1 10 
FAPAC na Praça  Lambari 4 72 
Visita Técnica Instituto Inhotim  Lambari 2 30 
Apresentação dos TIPs - Coordenadores, 
Orientadores e Docentes 

Lambari 12 117 

I Sarau Inclusivo FAPAC Lambari  Lambari 4 60 
NATAL SOLIDÁRIO - Lambari 4 30 

Projeto Eu Quero Ajudar  Lambari 2 15 

 
 
Eventos realizados pela IES em 2017 e número de participação de docentes e 
discentes  

Nome do Evento Cidade Professores Alunos 
Semana do Meio Ambiente Lambari 17 40 

Projeto Social Abrindo portas para o Futuro Lambari 01 03 

Conferência Municipal de Educação Lambari 03 - 

IV Congresso de Educação Campanha Lambari 00 03 

Dia Nacional do Idoso Lambari 01 06 

Missão Marista de Solidariedade Lambari 02 04 

 
 
Número de participação de docentes e discentes em eventos externos em 2015  

Nome do Evento Cidade Professores  Alunos  

Curso de História da Literatura Infantil Itamonte 1 0 
OPICOS ESPECIAIS EM FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO.  
UFSJ. 

São João Del Rei 1 0 

FILOSOFIA PARA ENSINO MÉDIO          EAD 1 0 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E ALFABETIZAÇÃO São João Del Rei 1 0 
GESTÃO ESCOLAR INTEGRADA São João Del Rei 1 0 

    

 

Número de participação de docentes e discentes em eventos externos em 2016 

Nome do Evento Cidade Professores  Alunos  

Sinead simpósio Ead Três Corações 1 0 

Palestra jornada acadêmica Estética e Três Corações 1 0 
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Cosmética 

Palestra jornada acadêmica 

Enfermagem/ nutrição 

Três Corações 1 0 

Palestra jornada acadêmica odontologia Três Corações 1 0 

1º congresso sul mineiro de 

administração - FACECA 

Varginha 1 0 

 
 
 
 
 
Número de participação de docentes e discentes em eventos externos em 2016 

Nome do Evento Cidade Professores  Alunos  

5º Evento de Educação Superior Belo Horizonte 06 - 

 

 
Conhecendo o Egresso 
 

Toda a política de egressos (ex-alunos) da FUPAC/UNIPAC está calcada na 
possibilidade de potencializar competências e habilidades em prol do 
desenvolvimento qualitativo de sua oferta educacional. Assim, pretende-se lidar com 
as facilidades e dificuldades dos egressos e colher informações de mercado visando 
formar profissionais cada vez mais qualificados para o exercício de suas atribuições. 
O Programa de Acompanhamento de Egressos contribui no que se refere à 
compatibilidade entre o perfil do egresso definido no PDI e o que a realidade aponta 
como resultado da investigação, considerando a situação profissional, adequação da 
formação e interesses de educação continuada do egresso. 
  
  
Nome : 
 
Endereço :             
 
Bairro: 
  
Cidade: 
  
Telefone Fixo:  
 
Telefone Celular: 
  
E-mail: 
   
Estado Civil: 

 Casado(a)      Solteiro(a) 
  
Informações Acadêmicas 
 
Curso: 
  
Ano de conclusão do curso: 
 
Ao concluir o seu curso, com os conhecimentos adquiridos, como você se sentia? 
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 Seguro para atuar sozinho 

 Seguro para atuar supervisionado 

 Inseguro 
 
 Você fez outro curso de Graduação? 

 Sim 

 Não 
  
Se positivo na pergunta anterior, diga qual: 
 
Você fez uma pós-graduação? 

 Sim 

 Não 
  
 
Por que a opção da pós-graduação? (Assinalar com "X" mais de uma alternativa, caso 
julgue necessário) Caso tenha feito uma pós-graduação 

 Seguir carreira acadêmica/pesquisa 

 Aprimorar os conhecimentos 

 Exigência do mercado de trabalho 
  
Atua profissionalmente na sua área de formação?  

 Sim 

 Não 
  
Qual empresa que Trabalha?  
  
Qual o Cargo ou a Função? 
  
Qual o seu grau de satisfação com a atividade profissional? 

 Muito satisfeito 

 Satisfeito 

 Parcialmente satisfeito 

 Insatisfeito 
  
Faça uma breve Avaliação sobre o curso realizado. 
(Responder como: “Muito satisfatório”, “satisfatório”, “insatisfatório” ou “não sabe”) 
  
Quanto ao processo de ensino-aprendizagem? 
  
Quanto às atividades práticas de campo/estágio?  
  
Quanto ao corpo docente (professores)?  
  
Sugestões/Observações 
  
Utilize este espaço para fazer comentários, críticas ou sugestões. 
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4.4 – EIXO 4 – POLÍTICA DE GESTÃO 

 

4.4.1- 5ª Dimensão: As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo 

técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho 

 

 

Aspectos Avaliados nesta Dimensão:  

 

1) Planos de carreira regulamentados para docentes e funcionários técnico-

administrativos com critérios claros de admissão e de progressão:   

Existe um Plano de Carreira para os docentes e outro para os funcionários técnico-

administrativos. Sendo que os professores e demais colaboradores possuem acesso aos 

referidos Planos. 

 

2) Programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida de 

docentes e funcionários técnico-administrativos:  

Em conformidade com os objetivos do PDI a IES possui o Programa de Formação 

Continuada Docente e Pessoal Técnico Administrativo que tem por objetivo geral incentivar 

e promover a formação continuada dos colaboradores da IES com vistas a buscar sempre a 

melhoria continua dos serviços educacionais e ou administrativos prestados. Tendo como 

público alvo, docentes e pessoal técnico administrativo. 

A IES possui o Manual do professor que orienta as atividades e as funções dos docentes da 

instituição. Possui também o manual do colaborador Técnico administrativo com normas e 

procedimentos. 

 As necessidades de treinamento de pessoal docentes ou técnico administrativo emana 

das diversas esferas administrativas da IES, tais como colegiado, Comitê de Gestão e 

principalmente das avaliações e sugestões oriundas da CPA, além das sugestões trazidas 

por intermédio da Ouvidoria. 

 

3) Clima institucional, relações interpessoais, estrutura de poder, graus de satisfação 

pessoal e profissional.  

Por intermédio do questionário na avaliação institucional 2015/2017 aplicado para docentes, 

discente e pessoal técnico administrativo, destacou-se como um dos principais pontos fortes 

da IES o clima institucional, representado pelo bom relacionamento entre os professores, 

colaboradores e alunos da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari. Elogiando-se 
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também o relacionamento da Direção com os Professores e Colaboradores e a forma 

democrática de gestão.  

 

4) O número de docentes e técnico-administrativos é suficiente para responder aos 

objetivos e funções da instituição?  

A quantidade dos docentes está de acordo com os projetos dos cursos, as disciplinas são 

bem distribuídas para não sobrecarregar o professor. Os técnico-administrativos participam 

de treinamentos necessários de acordo com o PFC – Programa de Formação Continuada. 

 

5) Existem mecanismos claros e conhecidos para a seleção, contratação, 

aperfeiçoamento e avaliação do corpo docente e técnico-administrativo?  

O processo de Recrutamento e Seleção para o quadro Técnico-Administrativo pode 

acontecer através de seleção externa ou interna. A seleção interna dá oportunidade de 

promoção aos colaboradores de seus respectivos setores. No processo de seleção externo 

busca-se privilegiar a formação técnica, além dos aspectos humanos do candidato. A 

definição do perfil do candidato se dá por intermédio das funções do cargo a ser 

desenvolvido. A seleção é feita através de prova técnica e de entrevistas. 

A partir de 2011 a Seleção de Docentes é realizada por intermédio de Edital de Vacância, 

em um primeiro momento internamente e caso não tenhamos internamente candidato que 

supra as exigências é aberto processo de seleção externo com a divulgação na mídia local 

de Edital de Vacância Externo. Os Editais de Vacância privilegiam a titulação acadêmica e a 

formação (experiência) docente, sempre seguindo os critérios exigidos nos regimentos e 

estatutos da IES.  

O processo de seleção docente possui as seguintes fases:   

a) Análise de currículos:  

b) Prova de Conhecimentos (para a Seleção Externa) 

c) Banca Examinadora Didática. 

 

6)  A experiência profissional, a formação didático-pedagógica dos docentes, e a 

formação e experiência profissional dos técnico-administrativos permitem 

desenvolver com qualidade a missão institucional?  

Sim. A IES procura selecionar profissionais que atendam os pré-requisitos de desempenho 

referentes ao cargo ocupado e que tenham condições de desenvolver a missão institucional. 

No caso dos docentes sempre privilegiando a formação e titulação acadêmica e a 

experiência docentes casada com a experiência profissional na área de atuação docente 

 

Número total de docentes da graduação segundo a titulação em 2015 

1º Semestre 2º semestre 
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Especialista
s 

Mestre
s 

Doutore
s 

Tota
l 

Especialista
s 

Mestre
s 

Doutore
s 

Tota
l 

11 5 1 17 11 5 1 17 

 
Número total de docentes da graduação segundo a titulação em 2016 

1º Semestre 2º semestre 

Especialista
s 

Mestre
s 

Doutore
s 

Tota
l 

Especialista
s 

Mestre
s 

Doutore
s 

Tota
l 

12 5 1 18 12 5 1 18 

 

 

Número total de docentes da graduação segundo a titulação em 2017 

  1º Semestre 2º semestre 

Especialista
s 

Mestre
s 

Doutore
s 

Tota
l 

Especialista
s 

Mestre
s 

Doutore
s 

Tota
l 

9 5 1 15 9 5 1 15 

 
Número percentual de docentes da graduação segundo a titulação em 2015 1 

Nome do 
Curso 

Especialista Mestre Doutor Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Administração 6 60,00% 3 30,00% 1 10,00% 10 100% 

Pedagogia 5 71,43% 2 28,57% 0 0% 7 100% 

Contábeis 5 62,50% 3 37,50% 0 0% 8 100% 

 
Número percentual de docentes da graduação segundo a titulação em 2015 2  

Nome do 
Curso 

Especialista Mestre Doutor Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Administração 7 70,00% 2 20,00% 1 10,00% 10 100% 

Contábeis 4 57,17% 2 28,57% 1 14,29% 7 100% 

Pedagogia 5 62,50% 3 37,50% 0 0% 8 100% 

 
Número percentual de docentes da graduação segundo a titulação em 2016 1 

Nome do 
Curso 

Especialista Mestre Doutor Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Administração 5 62,50% 2 25,00% 1 12,50% 8 100% 

Pedagogia 5 62,50% 3 37,50% 0 0 8 100% 

Contábeis 5 83,33% 0 0 1 16,67% 6 100% 

 
Número percentual de docentes da graduação segundo a titulação em 2016 2  

Nome do 
Curso 

Especialista Mestre Doutor Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Administração 7 70,00% 2 20,00% 1 10,00% 10 100% 

Contábeis 6 60,00% 3 30,00% 1 10,00% 10 100% 

Pedagogia 2 66,67% 0 0 1 33,33% 3 100% 

 
Número percentual de docentes da graduação segundo a titulação em 2017 1 

Nome do 
Curso 

Especialista Mestre Doutor Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Administração 6 85,71% 0 0,00% 1 14,29% 7 100,00% 

Pedagogia 4 50,00% 4 50,00% 0 0,00% 8 100,00% 

Ciências 
Contábeis 

2 66,67% 1 33,33% 0 0,00% 3 100,00% 
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Número percentual de docentes da graduação segundo a titulação em 2017 2 

Nome do 
Curso 

Especialista Mestre Doutor Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Administração 5 71,43% 2 28,57% 0 0,00% 7 100,00% 

Pedagogia 3 42,86% 3 42,86% 1 14,29% 7 100,00% 

Ciências 
Contábeis 

5 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 100,00% 

 

 

Tempo de serviço do corpo docente na Faculdade, em 2015  

 
 
Titulação 

DURAÇÃO DOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS  
 

Total 
Menos de 

2 anos 
De 2 a 5 

anos 
De 6 a 10 

anos 
Acima de 
10 anos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Doutorado     1 100,00%   1 100% 

Mestrado   1 20,00% 1 20,00% 3 60,00% 5 100% 

Especialista 1 9,09% 5 45,46% 4 36,36% 1 9,09% 11 100% 

Total 1 5,88% 6 35,29% 6 35,29% 4 23,54% 17 100% 

 

Tempo de serviço do corpo docente na Faculdade, em 2016  

 
 
Titulação 

DURAÇÃO DOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS  
 

Total 
Menos de 2 

anos 
De 2 a 5 

anos 
De 6 a 10 

anos 
Acima de 
10 anos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Doutorado     1 100,00%   1 100% 

Mestrado   1 20,00% 1 20,00% 3 60,00% 5 100% 

Especialista 2 16,67% 5 41,67% 4 33,33% 1 8,33% 12 100% 

Total 2 11,11% 6 33,33% 6 33,33% 4 22,22% 18 100% 

 

 

Tempo de serviço do corpo docente na Faculdade, em 2017 

 
 

Titulação 

DURAÇÃO DOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS  
 

Total 
Menos de 2 

anos 
De 2 a 5 

anos 
De 6 a 10 

anos 
Acima de 
10 anos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Doutorado     1 100,00%   1 100% 

Mestrado   1 20,00% 1 20,00% 3 60,00% 5 100% 

Especialista 2 16,67% 5 41,67% 4 33,33% 1 8,33% 12 100% 

Total 2 11,11% 6 33,33% 6 33,33% 4 22,22% 18 100% 

 

 
Publicações dos professores da graduação nos últimos 5 anos  

Tipo Quantidade 

Livros 05 

Capitulo de Livro  02 

Trabalhos completos em periódicos 01 
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Anais Completos 01 

Outras publicações 09 

Publicações Técnicas 44 

 

 
 
Número de funcionários técnico-administrativos em 2015  

Vínculo Quantidade 

Empregados 08 

 

 
Escolaridade dos funcionários técnico-administrativos em 2015 

Grau de instrução Quantidade 

Educação Básica completa 2 

Educação Superior incompleta 2 

Pós-Graduação (Especialização) 1 

Mestrado 3 

Total 08 

 

Número de funcionários técnico-administrativos em 2016  

Vínculo Quantidade 

Empregados 06 

 

 
Escolaridade dos funcionários técnico-administrativos em 2016* 

Grau de instrução Quantidade 

Educação Básica completa 1 

Educação Superior incompleta 1 

Pós-Graduação (Especialização) 1 

Mestrado 3 

Total 06 

* No segundo semestre de 2016 houve uma redução do quadro de pessoal técnico-

administrativo. 

 
 
Número de funcionários técnico-administrativos em 2017  

Vínculo Quantidade 

Empregados 06 

 
Escolaridade dos funcionários técnico-administrativos  

Grau de instrução Quantidade 

Ensino Fundamental – 5ª a 8ª séries completas 1 

Ensino Médio completo 2 

Educação Superior incompleta  

Pós-Graduação (Especialização) 1 
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Mestrado 2 

Total 06 

 

 
4.4.2- 6ª Dimensão: Organização e gestão da instituição, especialmente o 

funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia 

na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade 

universitária nos processos decisórios. 

 

Aspectos Avaliados nesta Dimensão:  

 

1) Existência de plano de gestão e/ou plano de metas: adequação da gestão ao 

cumprimento dos objetivos e projetos institucionais e coerência com a estrutura 

organizacional oficial e real.   

A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari possui o PDI Plano de Desenvolvimento 

Institucional o qual norteia as decisões e ações estratégicas da IES, dando forma aos PPCs 

dos cursos oferecidos pela IES. 

A administração da IES se estrutura de forma colegiada conforme determina o seu 

Regimento Geral, sendo sua organização desenhada de maneira a garantir a participação 

democrática de toda a comunidade acadêmica. São órgãos normativos, deliberativos, 

consultivos e ou executivos da Faculdade: 

I- Comitê de Gestão; 

II- Direção; 

III- Colegiados dos Cursos; 

IV- Coordenações dos Cursos; 

 

2) Funcionamento, composição e atribuição dos órgãos colegiados.  

Os órgãos colegiados das IES funcionam de forma democrática garantindo a participação de 

toda a comunidade acadêmica, desde o Comitê de Gestão até os Colegiados de Cursos, 

conforme rege o Regimento e Estatuto da IES. Sendo assim: 

O Comitê de Gestão esta composto pelo Diretor Acadêmico Pedagógico, os coordenadores 

de curso, quatro representantes do corpo docente eleito pelos seus pares, um representante 

do corpo discente eleito pelos alunos e um representante do corpo técnico administrativo.  

A presidência do Comitê de Gestão é exercida pelo Diretor Acadêmico Pedagógico, o 

Comitê se reúne ordinariamente 30 dias antes do início do ano letivo e extraordinariamente, 

por convocação do presidente.  

Ao Comitê de Gestão conforme artigo oitavo do Regimento Interno compete: 
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I- propor alterações na estrutura da Faculdade e em qualquer aspecto de seu 

funcionamento, submetendo a proposta à mantenedora, principalmente, quando houver 

aumento de despesa; 

II- pronunciar-se sobre assinatura de acordos, convênios e similares, ouvida a mantenedora 

em questões financeiras; 

III- examinar recursos contra atos dos diretores e dos colegiados de curso; 

IV- conceder títulos honoríficos; 

V- aprovar a proposta de criação de novos cursos, submetendo-o à mantenedora, 

obedecidas, ainda, as normas legais aplicáveis; 

VI- propor solução para os casos omissos e para as situações não enquadradas nas normas 

regimentais de forma clara, encaminhando a matéria à mantenedora, se necessário; 

VII- dar ciência à comunidade acadêmica das providências e das decisões, nos casos a que 

se refere o inciso anterior; 

VIII- aprovar o regulamento de monitoria e eventuais alterações; 

IX- aprovar a aplicação de recursos na Faculdade para melhoria da realização das 

atividades-fim e das atividades-meio, em consonância com as disponibilidades 

orçamentárias da entidade mantenedora; 

X- propor modificações neste Regimento, submetendo-o à mantenedora, para os devidos 

fins, sempre que for necessário por razões diversas; e 

XI- desincumbir-se de outras atribuições não relacionadas nesta Seção, mas que lhe sejam 

conferidas neste Regimento ou aquelas que decorrem do exercício de suas atividades. 

 

O Colegiado de Curso é órgão consultivo e executivo do Curso em questões referentes às 

atividades de ensino e extensão, podendo ser ouvido pelo Comitê de Gestão, sempre que 

necessário e constitui-se pelos seguintes membros: Coordenador como seu Presidente, 

30% (trinta por cento) dos docentes do Curso com regime de trabalho de maior duração, 

respeitada a ordem decrescente até alcançar o percentual citado e com um mínimo de 5 

(cinco) membros e um representante discente 

Aos colegiados de cursos compete conforme regimento: 

 

I superintender todos os serviços e atividades, em sua área específica de atuação; 

II- executar as tarefas de ensino e extensão, na sua área de trabalho acadêmico; 

III- pronunciar-se sobre assuntos didático-pedagógicos na sua esfera de competência, tendo 

em vista o projeto pedagógico, ouvido o Comitê de Gestão, se necessário; 

IV- elaborar propostas de alteração da organização didático-pedagógica do curso; 

V- aprovar os planos dos cursos regulares de graduação, especialização e aperfeiçoamento 

a serem implantados, na sua esfera de competência; 
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VI- participar da elaboração de projetos de extensão; 

VII- pronunciar-se em representações de alunos contra professores, sempre com base em 

parecer de uma comissão docente previamente designada pelo diretor acadêmico-

pedagógico para tratar questões de ética; 

VIII- colaborar com a Coordenação de Curso e com os demais Colegiados de Curso da 

Faculdade manifestando-se, quando necessário, quanto à organização dos planos gerais 

de ensino e ao exame do processo de transferência e de dispensa de componentes; 

IX- avaliar, periodicamente, os programas de ensino, encaminhando-os à Coordenação de 

Curso; 

X- colaborar com a coordenação de curso na alteração ou adaptação da matriz curricular 

submetendo-a ao Comitê de Gestão; 

XI- sugerir ao Diretor Acadêmico-Pedagógico os nomes que devam compor bancas 

examinadoras de concursos; 

XII- aprovar a normatização do estágio, na forma prevista no inciso XXI do artigo 23; 

XIII- exercer as demais atividades que lhe forem próprias. 

 

3) Uso da gestão e tomadas de decisão institucionais em relação às finalidades 

educativas. 

A gestão e tomadas de decisões institucionais norteadas e definidas em seu Regimento 

Interno. A gestão da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari toma suas decisões 

pautadas na qualidade do ensino e de oferecer ao corpo discente uma formação de 

qualidade para inserir, no mercado, profissionais qualificados. 

 

 

4) Uso da gestão estratégica para antecipar problemas e soluções.  

 

Nesse sentido, a CPA se apresenta como a maior ferramenta de gestão estratégica que a 

IES possui. A proposta de avaliação institucional biênio 2015/2017, objeto deste relatório 

parcial, torna-se um instrumento de avaliação estratégica e posteriormente através da meta 

avaliação transforma-se em recurso dinâmico de realimentação do processo. A meta 

avaliação é uma etapa de autocrítica onde os aspectos metodológicos e instrumentais do 

processo avaliativo são submetidos a um criterioso julgamento, para determinar se a sua 

eficiência, eficácia e efetividade permitem sua reutilização ou se devem ser repensados, no 

todo ou em parte. 

Os dados levantados pelos instrumentos da avaliação Institucional permitiram aos órgãos 

diretivos da IES traçar os elementos principais de nossas forças e fraquezas, além de 

mostrar pontos de ameaças a serem enfrentadas e oportunidades que podem ser 
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aproveitadas pela IES. Seguindo essas informações muitas decisões foram tomadas, das 

quais pode-se destacar o Programa de Formação Continuada (PFC), que norteia suas 

ações com base nas forças e fraquezas detectadas nos instrumentos avaliativos, e os 

diversos projetos de responsabilidade sociais como forma de marcar a presença cada vez 

maior da IES na comunidade e fazer jus à missão institucional da mesma. 

 

5) Modos de participação dos atores na gestão (consensual, normativa, burocrática). 

Por se tratar de uma gestão colegiada a questões pedagógicas e administrativas sempre 

são decididas de forma consensual no âmbito do Comitê de Gestão e nos Colegiados dos 

Cursos, após consenso as definições e decisões são normatizadas através de portarias ou 

atos normativos e passam a serem executadas pelos órgãos competentes. Sempre que 

necessário tanto o Comitê de Gestão como o Colegiado pode ser ampliado com a 

participação dos professores, funcionários técnico-administrativos e alunos, se as decisões 

a serem tomadas fizerem jus a uma ampliação da discussão.    

 

6) Investimento na comunicação e circulação da informação (privativa da gestão 

central ou fluida em todos níveis).  

A IES continua trabalhando para  de forma continuada melhorar o processo de comunicação 

e circulação da informação, para isso a gestão  continua investindo no uso portal acadêmico 

universitário que permiti uma maior facilidade de comunicação entre coordenação, 

professores e alunos. Além disso, o site da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari 

foi devidamente implantado porém deve  passar por melhorias que visem uma maior 

interação e permita uma atualização mais rápida das informações nele contidas. A IES 

também disponibiliza informativos, disponibilizados no site e no Portal do Universitário, para 

facilitar a comunicação e conhecimento por parte do alunado das Normas e Diretrizes 

Gerais de Estágio, Atividades Complementares, Regimento e demais normas de secretaria.  

 

7) Existem, na Instituição, procedimentos adequados e conhecidos para organizar e 

conduzir os processos de tomada de decisões? Quais são? Como funcionam? 

A IES conta com instrumentos para conduzir os processos de tomadas de decisões bem 

como comunicar a comunidade acadêmica o resultado dos processos de tomadas de 

decisões, ou seja, as decisões emanadas dos diversos órgãos colegiados. Dentre eles se 

destacam as convocações para reuniões, normalmente feitas por intermédio de e-mail com 

exigência de confirmação de recebimento. Bem como as portarias e atos normativos 

baixados pelo comitê de gestão e pela direção da IES. Destacam-se também as reuniões 

ordinárias e extraordinárias dos órgãos colegiados, bem como as reuniões pedagógicas dos 

cursos. Também tem destaque os diversos manuais, Manual de Estágio, Manual do aluno, 
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Datas Normas e Procedimentos de Secretaria, Guia do Professor, Manual de atividade 

Acadêmica.  

 

8)  Os sistemas de arquivo e registro são eficientes para dar conta das funções da 

instituição?  

Sim. A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari possui um sistema de arquivo e 

registro que permite aos discentes, docentes e funcionários a solicitação de serviços, 

verificação de dados e visualização de informações importantes. 

 

9) Existem instruções normativas formuladas e conhecidas sobre os procedimentos 

institucionais (regimentos, organogramas, regulamentos internos, normas 

acadêmicas e outros)?  

Sim. A Faculdade Presidente Antônio Carlos dispõe de uma estrutura hierárquica e funcional 

descrita em seu Regimento, os quais regulam todas as atividades desenvolvidas pelos seus 

setores. Há também organograma que expressa a estrutura hierárquica e representa a 

situação atual da vida acadêmica. Os procedimentos existentes são bem divulgados 

internamente. Há também regulamentos internos, normas acadêmicas, guia do professor e 

do aluno. 

 

10)  Os órgãos colegiados funcionam permitindo a participação e a democracia 

interna, com critérios de composição?  

Sim. As normas que regem a organização dos órgãos colegiados da Faculdade garantem a 

participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica. Os órgãos colegiados da 

instituição atuam em obediência aos princípios de suas normas internas e têm por base o 

Regimento Interno. 

 

 

4.4.3. 10ª Dimensão: Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social 

da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.  

 

Aspectos Avaliados nesta Dimensão:  

 

1) Sustentabilidade financeira da instituição e políticas de captação e alocação de 

recursos.  

  A Mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas em geral, pela Faculdade 

Presidente Antônio Carlos de Lambari, incumbindo-lhe de tomar todas as medidas 

necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando-se os limites da lei e de suas normas 
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internas, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de 

seus órgãos deliberativos e executivos.  

Compete precipuamente à Mantenedora promover adequados meios de funcionamento das 

atividades da Faculdade colocando-lhe à disposição os bens móveis e imóveis de seu 

patrimônio, ou de terceiros a ela cedidos e assegurando-lhe os suficientes recursos 

financeiros de custeio. O planejamento econômico-financeiro da Faculdade será levado 

anualmente à aprovação da Mantenedora, compreendendo o orçamento da receita prevista 

e da despesa estimada e o plano de aplicação dos recursos solicitados. A política 

estratégica de gestão econômico-financeira da Instituição priorizará à utilização de recursos 

próprios, obtidos através de receita originária de mensalidades escolares. 

Os investimentos previstos estão relacionados à ampliação da infraestrutura física e 

acadêmica da Instituição para atender as propostas de implantação dos cursos. As novas 

instalações serão dotadas de iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, 

atendendo a todas as condições de salubridade. 

 

2)  As obrigações trabalhistas estão sendo cumpridas?  

Todas as obrigações trabalhistas estão em dia.  

 

3) Os salários dos docentes e dos técnico-administrativos estão sendo pagos 

regularmente?  

Todos os salários e demais obrigações salariais estão em dia. 

 

 

4.5.  EIXO 5 – INFRAESTRUTURA 

 

4.5.1. 7ª Dimensão: Infraestrutura física, especialmente a de ensino, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação. 

 

Aspectos Avaliados nesta Dimensão:  

 

1) Adequação da infraestrutura da Instituição (salas de aula, biblioteca, laboratórios, 

áreas de lazer, equipamentos de informática, rede de informações e outros) em função 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão.    

 A instituição conta com uma boa estrutura física dada a sua dimensão e localização, que 

atende todas as necessidades propostas para esta dimensão: amplas salas de aulas, 

biblioteca com grande e atualizado acervo bibliográfico, laboratórios e equipamentos de 

informática, sala de professores, sala de convenção, sala de brinquedoteca, sala de 
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coordenação dos cursos, sala do NAE, além dos departemamentos do CPA, secretaria e 

diretoria, rampas de acessibilidade e inclusão, banheiros, contando com banheiro para 

dificentes. Trata-se de uma estrutura física nova, moderna e adquada ao ensino e 

convivência dos alunos devidamente proporcional às necessidades da IES. 

 

2) Políticas institucionais de conservação, atualização, segurança e de estímulo à 

utilização dos meios em função dos fins.  

 Os investimentos previstos estão relacionados à ampliação da infraestrutura física e 

acadêmica da Instituição para atender as propostas de implantação dos cursos. As novas 

instalações serão dotadas de iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, 

atendendo a todas as condições de salubridade. 

 Há previsão também de investimentos direcionados para a aquisição, expansão e 

atualização do acervo bibliográfico específico dos cursos, assim como para a expansão dos 

equipamentos de informática e dos recursos audiovisuais e multimídia. 

  

3) Utilização da infraestrutura no desenvolvimento de práticas pedagógicas 

inovadoras. 

A infraestrutura física da instituição atende todas as necessidades pedagógicas dos cursos, 

permitindo práticas inovadoras como uso do laboratório de informática na formação do 

professor, empresa Junior, brinquedoteca e laboratório de práticas pedagógicas inovando na 

pratica educativa. 

 

4) Adequação dos laboratórios às necessidades da instituição em relação aos cursos 

e a quantidade dos estudantes.    

A instituição oferece laboratório de informática em espaço físico e quantidade de maquinas 

adequada ao número médio de alunos por sala. Além do laboratório de Informática a IES 

possui o Laboratório de Práticas Pedagógicas e a Brinquedoteca como espaços lúdicos e de 

desenvolvimento de práticas de ensino no curso de Pedagogia, com capacidade para 

atender a demanda dos docentes e discentes do curso. Temos ainda a Empresa Junior 

implantada em 2011 que, mesmo carecendo de uma maior adequação de espaço físico e de 

equipamentos próprios, já prestou alguns serviços para a comunidade local, no que se 

refere a pesquisas e enquetes de mercado. 

 

5) Estado de conservação dos laboratórios e bibliotecas e as carências mais 

relevantes.  

 O espaço físico da instituição, bem como mobiliário e outros objetos e pertences estão em 

ótimo estado de conservação. A instituição procura realizar um trabalho de conservação e 
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manutenção sistemática para preservar e aumentar a vida útil do seu mobiliário e 

equipamentos visando à qualidade do ambiente.  

 

6) Adequação dos equipamentos dos laboratórios em quantidade e qualidade.  

O laboratório de informática é adequado e corresponde as necessidades das aulas, 

oferecendo, em média um computador para cada dois alunos. O Laboratório de Pratica 

Pedagógica e a Brinquedoteca também apresentam espaços e materiais adequados ao 

número de alunos médio por sala de aula. A Empresa Junior foi implantada e passa por 

processo de revitalização e reorganização que deve se intensificar em 2016. Apesar dos 

esforços da coordenação e direção da IES os objetivos para 2016 para a Empresa Junior 

não se concretizaram satisfatoriamente, sendo assim os prazos foram estendidos para o 

ano de 2017. 

 

7) Características dos laboratórios e bibliotecas quanto à iluminação, refrigeração, 

acústica, ventilação, mobiliário e limpeza.  

 Tanto os laboratórios (informática, Prática Pedagógica e Brinquedoteca), quanto a 

biblioteca oferecem um ambiente de qualidade em todos os sentidos: comodidade, 

iluminação, limpeza, ventilação, etc. Em seus ambientes as cadeiras são confortáveis e 

atendem as necessidades de comodidade. No caso da biblioteca, há possibilidade do uso 

de gabinete individualizado, além das mesas dispostas para atividades em grupo, sendo que 

em 2014 ampliou-se a quantidade de computadores para consulta e pesquisa individual. 

 

8) Número de cabines na biblioteca e salas de leitura e adequação quanto às 

necessidades dos usuários.  

A biblioteca conta com três cabines para estudos individuais e um espaço comum para 

consulta e leituras. Mantem-se a perspectiva de instalarmos, em 2017, divisórias permitindo 

a criação de uma sala separada para trabalhos em grupo.  

 

9)  Adequação dos horários e calendário da biblioteca quanto às necessidades dos 

estudantes nos turnos oferecidos pela IES (diurnos e noturnos).  

A instituição oferece diversos horários de atendimento aos estudantes e professores, tanto 

diurno, como noturno, durante todo ano letivo. A biblioteca está aberta para atendimento dos 

usuários no período de 14:20 às 17:00 e das 18:30 às 22:20 horas. 

 

10) Quantidade e estado de conservação dos equipamentos da biblioteca.  

O espaço e os equipamentos da biblioteca estão em excelente estado de conservação. A 

biblioteca dispõe de 12 cadeiras de escritório, 2 mesas redondas para estudo em grupo, 2 
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mesas de escritório, 16 estantes, 4 prateleiras de parede, 1 balcão de atendimento, 3 Box - 

gabinetes para estudo individual, 2 ventiladores, 5 computadores, 1 impressora Epson.  

 

11)  Disponibilidade dos materiais em relação à demanda.  

A IES vem disponibilizando os materiais para atender as atividades dos alunos. As compras 

são efetuadas diante da demanda e planejamento realizado pela administração. 

 

12) Disponibilidade da bibliografia obrigatória ou recomendada em relação à 

demanda.  

 A Biblioteca Professora Marta de Castro Sampaio está devidamente informatizada para 

fornecer informações rápidas e precisas a seus usuários. Tal procedimento oferece as 

vantagens de disseminação seletiva da informação, obtenção de dados para avaliação 

quantitativa do acervo, controle empréstimos, etc.  

A Biblioteca conta com um acervo de aproximadamente 3012 livros, 148 vídeos, CDs e ou 

DVDs, 01 assinaturas de jornal, 25 títulos de periódicos. Visando manter a regularidade das 

assinaturas e a abrangência das publicações dos principais periódicos científicos para 

atender toda a comunidade da FUPAC, a instituição mantém convênio com a EBSCO, 

fornecedora de livros eletrônicos, o qual é renovado anualmente. A Instituição assina quatro 

bancos de dados: ACADEMIC SEARCH COMPLETE, FONTE ACADÊMICA E AGELINE e 

ABSTRACTS IN SOCIAL GORONTOLOGY os quais fornecem acesso a aproximadamente 

7.230 títulos de periódicos com texto completo, monografias, relatórios, anais de 

conferencias, etc. Possuindo ainda indexação de milhares de resumos de artigos. 

 

13) Grau de satisfação dos usuários com relação ao sistema de acesso aos materiais 

e a sua consulta.  

A última avaliação institucional revelou um alto grau de satisfação com a biblioteca, 

destacando, sobretudo, a organização e o sistema de acesso aos diversos materiais 

disponíveis, principalmente livros que constam das referências bibliográficas dos cursos. 

 

14) Satisfação dos usuários com a quantidade, qualidade e acessibilidade da 

bibliografia. 

A última avaliação institucional também revelou que mais de 74% da comunidade 

acadêmica estão satisfeitos com a biblioteca, no que diz respeito à quantidade disponível no 

acervo bibliográfico, como na qualidade e acessibilidade a este acervo. Merece destaque o 

sistema de carteirinha da biblioteca que organizou e dinamizou o sistema de empréstimo.   

 

15) Satisfação dos estudantes com os laboratórios e as bibliotecas da IES. 
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As avaliações internas têm apontado a satisfação dos alunos em relação ao acervo e 

condições físicas da Biblioteca, destaque negativo apenas atendimento (pessoal) na 

biblioteca.  

No que se refere ao laboratório de informática, na avaliação realizada no biênio 2013/2014 

58,53% consideraram a qualidade do laboratório de informática ruim ou fraca, havendo 

também diversas manifestações  abertas colocando o laboratório de informática como 

destaque negativo do curso ou da IES.  

Essa insatisfação generalizada acabava por comprometer a avaliação da Brinquedoteca e 

do Laboratório de Praticas Pedagógicas no curso de Pedagogia, uma vez que o aluno não 

conseguiu distinguir entre os laboratórios específicos dos cursos fazendo uma avaliação 

geral a partir da insatisfação com o laboratório de informática. Visando sanar essa falha 

detectada a Direção da IES seguindo orientação da CPA justificada pela Avaliação 

Institucional, em 2015 equalizou o problema com a reformulação do laboratório de 

informática, instalando 10 novas máquinas e substituindo as que estavam em adiantado 

estado de obsolescência, atendendo, portanto a uma demanda da comunidade acadêmica, 

em uma demonstração clara da seriedade do processo avaliativo na IES.  

Dessa forma na avaliação institucional de 2015 objeto desse relatório pode-se notar a 

melhora significativa da avaliação dos laboratórios da IES, sendo que mais de 67% dos 

alunos avaliam os equipamentos e materiais disponíveis para aulas praticas positivamente, 

mais de 72% avaliam o ambiente e equipamentos dos laboratórios positivamente. 

Valendo apenas destacar em sentido negativo o questionamento dos alunos no que se 

refere ao acesso (entrada, uso) do laboratório de informática, porém ressalta-se que 

exatamente para garantir a qualidade e preservação do ambiente dos laboratórios os 

mesmos devem ser usados apenas com a presença do professor, sendo essa a dificuldade 

de entendimento dos alunos em entender que os laboratórios devem ser utilizados para 

pratica acadêmica, consultas e pesquisas devem ser feitas na biblioteca, nos computados 

disponibilizados para pesquisa e consultas dos alunos.  

Sendo assim, sanadas as deficiências do Laboratório de Informática, pode-se de modo 

geral, destacar a qualidade e funcionalidade destes ambientes, a disponibilidade de 

recursos e a facilidade de acesso.  

 

16) Procedimentos para adquirir, manter, revisar e atualizar as instalações e recursos 

necessários.  

A instituição procura fazer constantemente levantamentos, análises, revisão, avaliação e 

manutenção da infraestrutura e de todos os recursos disponíveis, de modo a manter 

conservado e atualizado em função das necessidades e comodidade dos alunos. Cabe mais 



91 

 

uma vez destacar a ação corretiva da deficiência detectada no Laboratório de Informática 

com a aquisição e substituição de 10 máquinas. 

 

17) Suficiência da infraestrutura, as instalações e os recursos educativos.  

No entendimento do Comitê de Gestão, corpo docente, corpo discente, da CPA e de outros 

setores da instituição, toda a infraestrutura é suficiente, dentro da atual realidade.  

  

18) Adequação das instalações para os estudantes com necessidades especiais. 

A instituição conta com rampas de acesso, externas e internas, que garantem 

acessibilidade. Há existência, também de banheiros, masculinos e femininos, destinados 

para estudantes com necessidades especiais. 

 

19) Descrição dos locais de convívio disponíveis aos discentes, docentes e 

funcionários técnico-administrativos.  

Sala de professores, sala de convenções, Hall de entrada. Encontra-se em fase de 

aprovação pela Prefeitura junto à câmara Municipal a cessão de terreno em frente à 

faculdade, que possibilitará a ampliação do espaço de convivência para os discentes 

através da implantação do Projeto Centro Universitário de Extensão e Cultura, que tem 

como objetivo a criação de um espaço acadêmico comunitário para a difusão de atividades 

extensionistas, buscando maior integração da IES com a comunidade. Nesse terreno 

mesmo sem a doação feita por parte da prefeitura a IES mantem jardim limpo e cuidado. 

 

20) O espaço é suficiente para que os estudantes desempenhem as atividades 

programadas? 

Quanto ao espaço para comunidade acadêmica as dependências da instituição acolhem e 

oferecem a todos os estudantes, condições e oportunidades para realização de diversas 

atividades, com conforto e funcionalidade.   

 

21) Quais são as características dos laboratórios e da biblioteca quanto à iluminação, 

refrigeração, acústica, ventilação, mobiliário e limpeza?  

Todos os ambientes foram cuidadosamente planejados para oferecer aos estudantes um 

ambiente de qualidade e funcionalidade. A iluminação é adequada à leitura, dispondo, tanto 

de luz natural, como de luz elétrica se necessário, com adequada claridade que atende as 

necessidades e objetivos destes ambientes. A refrigeração e ventilação são proporcionadas 

pela amplitude do espaço, pelas janelas, estrategicamente colocadas com este fim e ainda 

há possibilidade do uso de ventiladores, instalados, também, para este fim. Estas salas 

possuem uma boa qualidade de acústica, que contribui na comunicação e aulas nestes 
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ambientes. Já o mobiliário se encontra em ótimo estado de conservação e a limpeza é 

realizada diariamente, mas manter o ambiente limpo e conservado. Como já dito , mais de 

72% avaliam o ambiente e equipamentos dos laboratórios positivamente. 

 

22) A organização dos materiais e o volume de consultas e empréstimos são 

adequados (Justifique)? São informatizados?  

Sim são adequados. A organização e disposição dos materiais são organizados de modo a 

permitir a facilidade do seu acesso. No caso da biblioteca o sistema é informatizado, para o 

serviço de empréstimo. 

 

23) A instituição possui, em seu quadro de pessoal, técnico-administrativos 

necessários para o uso e manutenção das instalações/infraestrutura? Justifique.  

 Sim a IES dispõe em seu quadro de colaboradores pessoal técnico administrativo 

suficientes para manter o uso e a manutenção das instalações e infraestrutura em condições 

para oferecer com qualidade os serviços à comunidade acadêmica. Em 2015 além da 

Direção a IES dispunha de 01 Secretária, 02 técnicos administrativo, 1 bibliotecária, 2 

ajudantes geral de limpeza, sendo que uma encarregada da limpeza geral e um 

encarregado da manutenção e conservação do espaço físico, além de cuidar também da 

disponibilidade de recursos de multimídia para o bom andamento das atividades de ensino e 

extensão desenvolvidas na faculdade. Em 2016 por questões pessoais dois técnicos 

administrativos deixaram a IES, houve um remanejamento de funções, até o encerramento 

do segundo semestre de 2016, para 2017 o Comitê de Gestão em conjunto com a Direção 

deverá estudar a necessidade  de substituição ou não dos desligados, sempre levando em 

consideração a melhoria do serviço oferecido e a relação número de alunos/técnicos 

administrativos. Os dados levantados na avaliação institucional mostram que mais de 77% 

dos alunos consideram adequada a quantidade de funcionários técnicos administrativos. 

 

Número de Salas de Aula, Laboratórios e Salas Especiais* em 2017 
Local Total 

Salas de Aula 08 

Laboratórios específicos  01 

Laboratórios de informática 01 

Instalações administrativas 01 

Salas de professores 01 

Salas de reuniões 01 

Gabinetes de trabalho 01 

Auditórios 01 

Instalações sanitárias 03 

Áreas de convivência 01 

Equipamentos de informática (e outros 
equipamentos, especificar 

 24 Computadores (17 alunos e 7 
administrativo) 

 02 impressoras 
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 02 Máquinas de Xerox 

 01 Fax 

 01 impressora com Scanner 

Bibliotecas 01 

Salas especiais* (Xérox) 01 

Outros espaços (Almoxaridafo e Arq. Morto) 01 

 
 
Acervo - Total de Livros e Outros Acervos na Biblioteca em 2015/16 

Livros Periódicos Outros Total 

Títulos: 2225 Títulos: 25 Títulos: CD: 107 

TCC- 131 

Dissertações: 4 

Normas Técnicas: 10 

2502 

Exemplares: 3342 Exemplares: 203 Exemplares: 286 3831 

 
 
Acervo - Total de Livros e Outros Acervos na Biblioteca em 2017 

Livros Periódicos Outros Total 

Títulos: 1633 Títulos: 71  1704 

Exemplares: 3153 Exemplares: 71 Exemplares:  3224 

 
 
 
Total de Serviços Prestados na Biblioteca em 2015 

Biblioteca Quantidade 

Empréstimo na Biblioteca 1552 

Consultas de Periódicos 25 

Pesquisas realizadas em base de dados 29 

TOTAL 1606 

 
Total de Serviços Prestados na Biblioteca em 2016 

Biblioteca Quantidade 

Empréstimo na Biblioteca 1086 

Consultas de Periódicos 21 

Pesquisas realizadas em base de dados 24 

TOTAL 1131 

 
 
Total de Serviços Prestado na Biblioteca em 2017 

Biblioteca Quantidade 

Empréstimo na Biblioteca 1189 

Consultas de Periódicos 23 

Pesquisas realizadas em base de dados 21 

TOTAL 1233 
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Obs.: Atualizar, se for o caso. 

Horários de funcionamento da Biblioteca  

Segunda a Sexta-feira 14h às 22h 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O presente relatório resultou das reuniões da CPA da Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de Lambari-MG e permitiu um olhar mais amplo sobre a realidade de nossa 

instituição possibilitando um diagnóstico amplo sobre os nossos desafios e a identificação 

nossas conquistas. 

Ainda de acordo com o cronograma de avaliação estabelecido pela CPA, o 

presente Relatório final foi debatido e analisado por todos os representantes desta 

comissão. 

Dessa forma, este instrumento nos permitiu avaliar o próprio processo de 

avaliação de nossa Instituição a partir da construção de olhares com base em diversas 

informações presentes no PPC, PDI e relatórios de avaliações passadas. 

Em 2017 a CPA pretende concluir o ciclo avaliativo 2015/2017, terminando os 

levantamentos e análise dos resultados, e, a partir daí redigir o Relatório Final que será 

apresentado aos dirigentes da IES e à comunidade acadêmica e, em março de 2018, 

inserido no sistema e-MEC. 
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ANEXOS:  
 
ANEXO I: Diagnóstico  
 
 

Em 2015 ao ciclo 2015/2017 a Avaliação Institucional em todos os segmentos da 

Faculdade Presidente Antônio Carlos de Lambari. Todos os setores foram envolvidos e de 

acordo com as informações consolidadas a Faculdade, de modo geral, foi bem avaliada. Os 

pontos de maior criticidade foram as dificuldades de acesso ao portal por demora na 

conexão, falta de acesso à internet wireless, atendimento na biblioteca e secretária, 

dificuldades de acesso do discentes ao laboratório de informática, falhas de comunicação 

entre professores, alunos e coordenação especialmente no curso de administração e 

limpeza e manutenção em geral da IES. Vale destacar que algumas destas ocorrências já 

foram sanadas para o inicio de 2018 e que quanto ao acesso dos alunos à rede Wireless o 

mesmo está restrito a notebooks e tablets não sendo permitido o acesso a rede da 

faculdade de telefones celulares, Smarts fones, o que vem causando insatisfação. 

Ressalta-se, contudo, os pontos de destaque sinalizados pela comunidade 

acadêmica.  Sendo assim, a Qualidade do Corpo Docente e sua disponibilidade em atender 

os discentes, a Qualidade do Curso e o Bom relacionamento entre professores alunos e 

corpo técnico administrativos, qualidade do acervo da biblioteca, qualidade dos cursos, a 

oportunidade de boa formação que a IES propicia, boa infraestrutura, o acesso a programas 

de financiamento e bolsas tais como Prouni, FIES, etc. além da localização e valor (preço) 

dos cursos, destacam-se como pontos positivos da IES. 

A comunidade acadêmica também propôs sugestões no processo de Avaliação 

Institucional destaques para: melhoria do atendimento da biblioteca, melhorar o acesso ao 

portal, maior capricho na limpeza da IES, mais a acesso à internet com aumento da banda 

larga, apesar do destaque positivo do corpo docente os alunos sugerem uma melhora nos 

materiais e métodos de aula de alguns professores. 

 
 
 
 
ANEXO II: Pesquisa com Egressos  
Nome : 
 
Endereço :             
 
Bairro: 
  
Cidade: 
  
Telefone Fixo:  
 
Telefone Celular: 
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E-mail: 
   
Estado Civil: 

 Casado(a)      Solteiro(a) 
  
Informações Acadêmicas 
 
Curso: 
  
Ano de conclusão do curso: 
 
Ao concluir o seu curso, com os conhecimentos adquiridos, como você se sentia? 

 Seguro para atuar sozinho 

 Seguro para atuar supervisionado 

 Inseguro 
 
 Você fez outro curso de Graduação? 

 Sim 

 Não 
  
Se positivo na pergunta anterior, diga qual: 
 
Você fez uma pós-graduação? 

 Sim 

 Não 
  
 
Por que a opção da pós-graduação? (Assinalar com "X" mais de uma alternativa, caso 
julgue necessário) Caso tenha feito uma pós-graduação 

 Seguir carreira acadêmica/pesquisa 

 Aprimorar os conhecimentos 

 Exigência do mercado de trabalho 
  
Atua profissionalmente na sua área de formação?  

 Sim 

 Não 
  
Qual empresa que Trabalha?  
  
Qual o Cargo ou a Função? 
  
Qual o seu grau de satisfação com a atividade profissional? 

 Muito satisfeito 

 Satisfeito 

 Parcialmente satisfeito 

 Insatisfeito 
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Faça uma breve Avaliação sobre o curso realizado. 
(Responder como: “Muito satisfatório”, “satisfatório”, “insatisfatório” ou “não sabe”) 
  
Quanto ao processo de ensino-aprendizagem? 
  
Quanto às atividades práticas de campo/estágio?  
  
Quanto ao corpo docente (professores)?  
  
Sugestões/Observações 
  
Utilize este espaço para fazer comentários, críticas ou sugestões. 

 
 
Anexo III: Cronograma da Execução da Autoavaliação: Ciclo 2015/2017 
 
 

Março 2018 – Inserção do Relatório Final de Autoavaliação, ciclo 2015/2017, no sistema e-

MEC. 

 

Abril a junho 2018 – Realização da Meta-Avaliação referente ao ciclo avaliativo 2015/2017 

por meio de reuniões, seminários, etc. Revisão e reformulação das questões a serem 

aplicadas na comunidade acadêmica. Revisão do Projeto de Avaliação Institucional Interna. 

Realização da Avaliação Docente referente ao 1º semestre de 2018.  

 

Agosto e setembro/ 2018 – Sensibilização da Comunidade Acadêmica para a realização do 

ciclo avaliativo 2015/2017. Análise de documentos institucionais, incluindo o PDI, para 

levantamento de dados das dimensões, com ênfase no Eixo 1 proposto no Projeto de 

Autoavaliação. 

 

Outubro a dezembro 2018 - Aplicação dos questionários on-line (questões objetivas e 

abertas) em toda comunidade acadêmica. Continuação da análise de documentos 

institucionais para levantamento de dados do Eixo 1. Realização da Avaliação Docente 

referente ao 2º semestre de 2018. Revisão do Projeto de Autoavaliação de acordo com o 

Instrumento de Avaliação Institucional Externa 2013 CONAES/INEP. 

 

 


