
 
 
  
 
 
 
 

CPA – Síntese da Avaliação Institucional 2017/1 

 

Este material é uma síntese dos resultados da Avaliação Institucional realizada pelos 

membros da comunidade acadêmica da Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora no 

primeiro semestre de 2017. Foram reunidos aqui tanto os tópicos da avaliação que 

receberam as notas mais baixas, a fim de enfatizar os itens que merecem maior atenção 

da direção e coordenação da Instituição, quanto os melhores resultados, para que sejam 

mantidos. 
 

PARTICIPANTES DAS ÚLTIMAS AVALIAÇÕES 
 

 
 

PARTICIPAÇÃO POR CURSO EM 2017/1 
 



POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES, SEGUNDO TODOS OS RESPONDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPAIS 

POTENCIALIDADES   FRAGILIDADES  
     

ATUAÇÃO DOS 
COORDENADORES DOS CURSOS  100%  CANTINA 74,6% 

     

AMBIENTE DE TRABALHO     97,6%  PDI ( Desconhecem) 

                      

62,2% 

     
 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
E LIMPEZA 95,5%  

CRITÉRIOS DE PROGRESSÃO 
FUNCIONAL ( Desconhecem)        36,8% 

     

 
ÊNFASE DADA PELOS PROFESSORES, ALUNOS E FUNCIONÁRIOS 

 
PROFESSORES 
Segundo os professores, a média da FSMA é 8,0 e seus principais pontos positivos e 
negativos são: 
 
POSITIVOS 
 Ambiente de trabalho (100%); 
 Atuação do Coordenador (100%); 
 Atuação da Vice Direção (98,9%). 

 
NEGATIVOS 

 Cantina - preços e serviços (46,8%); 

 Critérios de Progressão Funcional (34%); 

 Segurança e acesso (32,6%). 
 
COMENTÁRIOS GERAIS OU SUGESTÕES DOS PROFESSORES 
A seguir foram relacionados os tópicos pontuados na parte subjetiva da Avaliação 
Institucional. Os professores opinaram a respeito de: 

 Ambiente para as aulas – Algumas salas estão com os aparelhos de ar bastante 
ruidosos e com carteiras impróprias aos alunos da faculdade por serem 
pequenas. Também é necessário rever o quadro branco (manchas que 
dificultam o uso). 

 A limpeza dos banheiros e do CEPEM pode melhorar. 

 Os laboratórios atendem parcialmente a demanda. Faltam Softwares de edição 
de imagem mais utilizados no mercado (Photoshop, principalmente) e datashow 
com entrada HDMI no laboratório de fotografia.  

 A biblioteca precisa ser ampliada. 

 A sala de professores precisa ser ampliada. 

 Atualização e ampliação dos livros na área de Gestão de pessoas. 

 As datas dos eventos deveriam ser pensadas visando chamar os alunos para 
participação ativa. Nesse semestre o evento de sustentabilidade caiu em 
semana de prova. Um evento tão importante e com pouquíssima participação 
dos alunos. 



 Ainda não temos um programa efetivo de divulgação da instituição. A agenda 
dos eventos deveria estar disponível em ambiente WEB (site da faculdade com 
maior visibilidade), poderiam ser utilizadas ferramentas de divulgação baratas 
como Facebook  etc. Além disso, no dia dos eventos a divulgação dos locais e 
horários não é adequada. 

 Mais vagas para a atividade de pesquisa são necessárias. Além disso, salas 
para orientação e supervisão coletivas precisam existir, pois para o 
desenvolvimento de pesquisas esse espaço é muito importante. 

 Proponho ampliar com convênios com Instituições Públicas para melhor 
formação prática de nossos alunos. Isto foi feito quando fui supervisor de 
Estágio Básico I em Psicologia em Instituições de Saúde, quando levei os 
alunos para visitas técnicas naquele período. — Parcialmente. Acredito que 
poderia haver um programa de capacitação em metodologia do ensino superior 
(com métodos de aula e avaliação) aos professores e um sistema de cursos 
utilizando os próprios professores na capacitação dos funcionários. 

 Ainda há dificuldade de estacionamento para professores e isso, às vezes, gera 
atraso. 
 

FUNCIONÁRIOS 
Na concepção dos funcionários, a média da Instituição é 7,4 e são as potencialidades e 
fragilidades da FSMA são: 
 
POSITIVOS 

 CPA ( 96,8); 
 Manutenção, conservação e limpeza (96,8%); 
 Atendimento da Portaria (96,8%). 
 

NEGATIVOS 

 Cantina (87,1%); 

 Apoio pela qualificação (48,4%); 

 Critérios para Progressão Funcional (45,2%). 
 
COMENTÁRIOS GERAIS OU SUGESTÕES DOS FUNCIONÁRIOS 
Os itens que, segundo os funcionários, precisam de um olhar especial da faculdade são: 

 Critérios para a progressão funcional poderiam ser apresentados a todos. 

 Falta Plano de Carreira, investimento em cursos e uma folga mensal no sábado. 

 É necessário um funcionário para cobrir o horário de lanche dos demais.  

 Sugestão: Cobrir mensalidades (dando descontos) aos alunos que trocam de 
faculdade por questões financeiras. 

 A comunicação entre a Direção, a Assistente Social e a Tesouraria precisa estar 
afinada para não ocorrerem divergências. 

 
ALUNOS 
Na concepção dos alunos, o número de solicitações e/ou sugestões relacionados na parte 
subjetiva da Avaliação Institucional são os seguintes: 
 

 Segurança e acesso – Há necessidade de melhorar esse item, pois qualquer um 
entra com facilidade na FSMA. 

 Laboratórios – Precisam atualizar programas, inserir novos recursos, enfim, 
melhorar. 



 As ações da FSMA sobre a inclusão e a permanência de estudantes em situação 
econômica desfavorecida poderiam ser revistas. Há muitos colegas que tiverem 
que trancar a faculdade por falta de recursos financeiros. 

 Telefonista - Precisa melhorar o atendimento. Já liguei e não fui atendido. 

 Tesouraria – Seria interessante possibilitar o pagamento das mensalidades na 
tesouraria e inserir uma máquina de cartão. 
 

OBSERVAÇÕES 

 

Vale a ressalva de que constam na síntese apenas os tópicos mais pontuados pela 
comunidade educativa. 
Maiores detalhes sobre a Avaliação Institucional podem ser obtidos em: 
www.fsma.edu.br/cpa ou com a presidente da CPA, na sala da CPA, segundas (das 

16h30min às 21h30min) e quintas (das 13h50min às 16h50). 
 

Macaé, 27 de Julho de 2017. 


