APRESENTAÇÃO

O Relatório Final de Auto-Avaliação das Faculdades Integradas Pitágoras de
Montes Claros é organizado em três partes principais.
Na primeira - Considerações Iniciais - buscamos caracterizar a instituição desde a
sua criação até o primeiro semestre de 2006. Além disso, apresentamos como foi
desencadeado o processo de auto-avaliação.
Na segunda parte – Desenvolvimento - apresentamos a avaliação das 10 dimensões
propostas pelo Sinaes. Em cada uma destas dimensões procuramos indicar as ações
avaliativas desenvolvidas, os dados coletados (quantitativos e qualitativos), e as ações já
realizadas pela Instituição a partir da reflexão sobre os dados coletados, com a participação,
sempre que possível, de toda comunidade acadêmica. Em decorrência da dinâmica aplicada
na avaliação dos funcionários técnico-administrativos e de apoio, os dados coletados são
apresentados após a Dimensão 10. Ressaltamos que os instrumentos utilizados nas coletas
de dados são apresentados nos anexos deste relatório.
Nas Considerações Finais, procuramos avaliar o desenvolvimento do processo de
auto-avaliação nas FIP-MOC, destacando as facilidades e dificuldades encontradas, bem
como nossas críticas ao processo de auto-avaliação institucional proposto pelo Sinaes.
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I – DADOS DA INSTITUIÇÃO
Nome/ Código da IES: Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros/4256
Caracterização de IES:
� Instituição pública :
� municipal

� estadual

� federal

� Instituição privada :
� com fins lucrativos

� sem fins lucrativos

� Universidade � Centro Universitário
Estado: Minas Gerais

� comunitária

� confessional

� Faculdade � ISE

Município: Montes Claros

� CEFET
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II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Introdução
As Instituições de Ensino Superior enfrentam atualmente um grande desafio: repensar o
papel que desempenham numa sociedade em constante mudança, marcada pela
complexidade dos diversos atores sociais com múltiplas funções e ideologias. São muitas as
questões que se colocam para o ensino superior, desde o acesso até as competências e
habilidades adquiridas pelo egresso, obviamente pautadas pela eterna busca de qualidade. A
Avaliação Institucional das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros-MG é
compreendida como instrumento de reflexão da praxis educacional. Não se trata aqui de
afirmar a “avaliação de excelência” já amplamente criticada por Perrenoud1, mas de
garantir a permanência da utopia da freqüente busca pela melhor qualidade possível.
Partindo dessa utopia, parece-nos pertinente afirmar que a Avaliação Institucional é a
única forma de aferir os significados do conhecimento produzido em todos as instâncias:
políticas, culturais, sociais e pedagógicas e (re)significá-las na busca constante pelo
aprimoramento. Nas Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, a Avaliação
Institucional foi implementada a partir do oferecimento dos primeiros cursos de graduação
e assumiu nova dinâmica com a instituição do Sistema Nacional de Avaliação Superior
(SINAES) pela Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004.
Empreendimento ousado, pois, afinal, não podemos esquecer que avaliar uma
instituição é compreender o projeto, a missão, as relações sociais, a dinâmica do trabalho,
os anseios, os conflitos, os valores, as crenças, os princípios, a cultura.

Histórico da Instituição
O Grupo Pitágoras se associou à Sociedade Educacional Turano, para criar a empresa
Faculdade Pitágoras de Montes Claros Soc. Ltda, Mantenedora das Faculdades
Integradas Pitágoras de Montes Claros. O principal objetivo desta empresa é operar dentro
do sistema educacional brasileiro, com foco especial no ensino de terceiro grau, com uma

1

PERRENOUD, Philippe. Avaliação da excelência à regulamentação das aprendizagens: entre duas lógicas.
Porto Alegre: ArtMed, 1999.
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concepção pedagógica inovadora e uma metodologia de ensino diferenciada. O passado e a
cultura institucional, tanto do Grupo Pitágoras quanto da Soc. Educacional Turano conta
como lastros de sustentação para o que esta empresa propõe para as Faculdades Integradas
Pitágoras.
Sediado em Belo Horizonte, o Grupo Pitágoras opera escolas de ensino básico em oito
estados (Minas Gerais, Paraná, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Amazonas e
Rondônia) e no exterior (Japão), além de acumular considerável experiência internacional
por ter também operado outras escolas na Mauritânia, no Iraque, no Congo Francês, em
Angola, no Peru, no Equador e na China.
A tecnologia educacional do Pitágoras (coleções de livros didáticos e treinamento) é
repassada para cerca de trezentas escolas associadas em todo o país através de outra
empresa do grupo, a Rede Pitágoras. As escolas próprias do Pitágoras, em número de 21
(incluindo o Japão e cursos Pré-Vestibulares) matricularam, em 2004, quinze mil alunos e
as escolas associadas cerca de cento e cinquenta mil. Sua unidade principal, em Belo
Horizonte, situa-se entre as cinco escolas que obtêm maiores médias de pontuação no
vestibular da UFMG.
Ao longo de seus trinta e oito anos de operação, o Pitágoras vem desenvolvendo
atividades editorias importantes. De fato, todos os livros utilizados em suas escolas e nas
associadas são de produção própria, tendo, em 2003, ultrapassado o número de dois
milhões e oitocentos mil exemplares publicados. O Grupo editou, também, uma revista,
durante quase vinte anos – Dois pontos: Teoria & Prática em Educação, com circulação
trimestral de cinco mil exemplares.
A gestão da qualidade é uma das áreas em que o Grupo Pitágoras acumulou maior
experiência. Note-se que a Rede e o Pré-Vestibular operam dentro das normas da ISO 9002,
sendo que o Pré-Vestibular é o único no gênero no Brasil a obter tal certificação. A
Fundação Pitágoras, existente desde 1999, vem seguindo a tradição do Grupo de ajudar na
implantação de sistemas de gestão de qualidade em escolas de redes públicas e privadas, o
que vem fazendo desde princípios da década de noventa. Um número expressivo de escolas
participou do programa em Minas Gerais, notadamente nos municípios de Timóteo,
Vespasiano, Oliveira e Mariana, assim como em vários outros estados da Federação (Rio
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Grande do Sul, Bahia, Goiás, Piauí, Espírito Santo), além da rede municipal de Bogotá
(Colômbia).
A Sociedade Educacional Turano, de propriedade da Profª. Maria de Fátima Turano,
pedagoga de larga experiência na região norte do estado de Minas Gerais, associou-se à
Profª Rosina Turano Mota e criaram a Sociedade Educacional Padrão, mantenedora do
Colégio Padrão, com educação infantil, ensino fundamental e médio. O Colégio Padrão,
conhecido no norte de Minas pela sua proposta pedagógica inovadora e ensino de
qualidade, está sempre buscando o novo, transformando a escola num modelo educacional
de vanguarda.
A Sociedade possui um Centro de Estudos e Pesquisa para Formação de Educadores
dos diversos segmentos, criado com o objetivo de preparar os profissionais da própria
instituição para o exercício de sua profissão, buscando novas alternativas para os problemas
de aprendizagem de crianças, adolescentes e jovens. Além de desenvolver pesquisas nas
diversas áreas de conhecimento, o Centro de Estudos e Pesquisa ministra cursos para
Instituições Particulares e Públicas e realiza congressos de educação.
A Sociedade entre as duas Instituições originou-se a partir da grande afinidade de
propósitos e de culturas organizacionais entre as duas instituições, parceiras a vinte e quatro
anos, na Rede Pitágoras de Ensino. Ambas são dinâmicas e com administração moderna,
totalmente profissionalizadas e com uma trajetória ininterrupta de crescimento e bons
sistemas internos de controle de qualidade. As duas têm experiência de operação escolar se
caracterizam por concentrar seus investimentos em P&D educativo e formação de recursos
humanos. Do entendimento entre as duas organizações nasceu a Mantenedora Faculdades
Pitágoras de Montes Claros Soc. Ltda. com a mantida Faculdades Integradas
Pitágoras, com sede em Montes Claros, em um ambiente de instituições bem
administradas e bem sucedidas.
Para maior compreensão do processo de avaliação interna das FIP-MOC torna-se
necessário caracterizar genericamente e com dados atuais a instituição. No primeiro
semestre de 2006 estão em funcionamento 11 cursos de graduação (Fisioterapia, Turismo e
Hotelaria, Enfermagem, Normal Superior, Direito, Psicologia, Design, Publicidade e
Propaganda, Farmácia, Biomedicina e Engenharia de Produção), destes, quatro cursos já
apresentam concludentes e três cursos iniciaram suas atividades neste semestre. As FIP-
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MOC possuem atualmente 2489 alunos de graduação, 145 funcionários do corpo técnico
administrativo e 143 professores.
Sensibilização
Sabemos que não basta a obrigatoriedade da legislação para garantir o envolvimento da
comunidade acadêmica na Avaliação Institucional. Importa lembrar que como “parte
intrínseca e constituinte do complexo fenômeno de construção humana” (SOBRINHO,
1997, p. 71) o ato de avaliar em nada se relaciona com a punição. No entanto, muitos são os
profissionais que temem a avaliação e, por isso mesmo, torna-se necessário debater com a
comunidade acadêmica as questões que norteiam a Avaliação Institucional antes mesmo de
aplicá-la. A implantação do processo da avaliação nas FIP-MOC teve início desde a
abertura do primeiro curso de graduação da instituição e intensificou-se com a constituição
da Comissão Própria de Avaliação (CPA) que promoveu encontros com os diversos
segmentos que compõem a IES com o intuito de tornar sensíveis as pessoas acerca da
relevância do processo avaliativo.
Avaliar significa dar valor, estabelecer prioridades. Nesse sentido procuramos
direcionar as reflexões para o fato de que os valores e as prioridades devem ser deliberados
democraticamente. Isso significa que a maioria deve decidir em um clima não punitivo que
envolva o respeito ao direito de todos.
Assim, procuramos sensibilizar e mobilizar todos os que compõem a comunidade
acadêmica das FIP-MOC no sentido de valorizar a Avaliação Institucional como processo
contínuo, através do qual seremos capazes de enfrentar os desafios da contemporaneidade.
Cremos que, cientes da importância da Avaliação Institucional, todos os que compõem
a comunidade acadêmica participarão deste processo, por certo provocador de novas
questões, propostas e ações concretas que nortearão o vir-a-ser desta instituição.
Para dinamizar a socialização das informações dentro da instituição, foi criada em 2005
a Assessoria de Comunicação (ASCOM), responsável pela confecção quinzenal de boletim
informativo. Nesse periódico, há um espaço reservado às informações fornecidas pela CPA.

O processo
Para desencadear o processo de Avaliação Institucional foi fundamental recolher
informações que subsidiassem nossas reflexões em torno do fato de que esta IES tem uma
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história e um perfil

próprios, mas vinculados ao contexto social, econômico, político e

cultural na qual se insere.
Montes Claros é o maior município dessa região, ocupando o 5º lugar no ranking das
grandes cidades de Minas Gerais, com 306.000 habitantes. Está situada na Bacia do Alto
Médio São Francisco, dentro da área mineira da SUDENE, recentemente transformada em
ADENE2.
Como pólo regional, com influência até o sul do Estado da Bahia, Montes Claros recebe
cotidianamente populações migratórias que buscam o desenvolvimento social e humano.
Com o processo de migração do meio rural para a cidade, percebe-se que os atores
sociais que chegam trazem consigo os costumes, valores, modos de vida da cultura
sertaneja e rural, que vem somar-se ao contexto urbano. Esse movimento faz com que
Montes Claros tenha seu universo simbólico construído na hibridização dos costumes
tradicionais, do meio rural, com parâmetros modernos do mundo urbano. Dimensão cultural
rica de referências importantes e a revelar que a vida neste contexto é repleta não só de
carências, mas tecida em suas múltiplas dimensões e significados.
O contexto norte-mineiro em que se inserem as FIP-MOC é caracterizado pela distância
geográfica dos grandes centros universitários, pela cultura acadêmica ainda em fase de
consolidação e por níveis alarmantes de precariedade sócio-econômica3.
De posse do nosso autoconhecimento foi possível estabelecer os objetivos que
intentamos alcançar, bem como as estratégias que nos permitam alcançar resultados
positivos a curto, médio e longo prazo.

2

3

ADENE – Agência de Desenvolvimento do Nordeste.

Alguns dados eloqüentes: a) quanto ao indicador do desenvolvimento humano (IDH), o norte de
Minas apresenta um valor de 0,54 – inferior ao IDH do Nordeste brasileiro (0,548, região mais
pobre do Brasil); b) dentro da própria região existem desigualdades significativas: 16 municípios
possuem IDH situados entre 0,40 e 0,499, faixa equivalente a países Lesoto, Congo e Quênia; c)
em 1995, o PIB por habitante correspondia à metade do mesmo índice do estado de Minas Gerais
e a 42% do índice nacional; d) 75% da população vive abaixo da linha de pobreza (renda per
capita abaixo de 0,5 salário mínimo) [FONTE: www.pbbi.org.br/site/projetos/montes_claros.php].
Neste cenário, Montes Claros figura como um pólo de atração e desenvolvimento regional; recebeu
grande impulso com os investimentos da SUDENE, o que contribuiu para atrair à cidade (que conta
hoje com cerca de 336.000 habitantes) grandes levas de migrantes.
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Objetivos
Geral


Executar o projeto de Avaliação Institucional motivando e agregando a comunidade
acadêmica com vistas à maior qualidade do ensino, pesquisa e extensão.

Específicos


Sensibilizar a comunidade acadêmica para a importância da avaliação sistemática,
ou seja, inserida no cotidiano das atividades institucionais;



Estimular o processo de autocrítica da Instituição e propor as mudanças adequadas e
possíveis para os aspectos considerados mais frágeis;



Estabelecer metas reais e exeqüíveis que sustentem o binômio projeto institucional e
compromisso social;



Exercitar a partilha tanto da responsabilidade quanto das conquistas nas metas
definidas;



Divulgar o princípio de respeito às diferenças culturais, de gênero, étnicas e
religiosas;



Manter a avaliação como processo contínuo e evolutivo, mas flexível, ou seja,
adequado à nossa realidade.

Metodologia
A avaliação interna das FIP-MOC foi implementada a partir do oferecimento do
primeiro curso de graduação em 2001 e assumiu nova dinâmica com a instituição do
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) pela Lei n. 10.861, de 14 de
abril de 2004. Logo após, foi institucionalizada a Comissão Própria de Avaliação (CPA)
que tem a responsabilidade de conduzir o processo de avaliação interno da instituição.
Nessa dinâmica, todos os segmentos da instituição são avaliados por meio dos seguintes
instrumentos (modelos em anexo):


Questionário preenchido semestralmente por todos os discentes da instituição;



Questionário eletrônico preenchido semestralmente por todos os docentes da
instituição;
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Questionário enviado anualmente pelo correio aos egressos após pelo menos
um semestre da conclusão da graduação;



Formulário aplicado por amostragem à população atendida nos projetos de
extensão;



Questionário preenchido pelos vestibulandos;



Pesquisa de satisfação dos serviços prestados aos alunos dentro da instituição
(secretaria, xerox, cantina e biblioteca) através de urnas permanentes
estrategicamente instaladas;



Reuniões do corpo técnico administrativo com a Central de Apoio Acadêmico4;



Ouvidoria promovida pela vice-direção acadêmica com a participação das
psicólogas da Central de Apoio Acadêmico e dos alunos representantes de
turma (reuniões quinzenais);



Reuniões dos órgãos colegiados.

Os resultados alcançados em cada segmento são divulgados periodicamente com vistas
à análise e reavaliação dos instrumentos utilizados e dos resultados obtidos.
Buscamos no processo dados que permitam tanto a avaliação quantitativa como a
avaliação qualitativa das práticas institucionais. Para operacionalizar a proposta de autoavaliação, as formas de análise e tratamento dos dados, empregamos dinâmicas e
instrumentos específicos de acordo com as peculiaridades de cada setor. No decorrer do
relatório, cada dinâmica e instrumento será descrito.
Ressaltamos que os pressupostos filosófico-teóricos e metodológicos das FIP-MOC
fundamentam-se no vir-a-ser, ou seja, na busca contínua pela qualidade acadêmica, no
bem-estar de sua comunidade e na promoção social da região na qual se insere. Desse
modo, estamos sempre receptivos às críticas e sugestões e dispostos a recomeçar sempre
que for necessário.

4

Criada em 2002, a Central de Apoio Acadêmico das FIP-MOC tem as seguintes funções:
 Atendimento individual aos alunos, professores e coordenadores, objetivando orientação e
aconselhamento em diversas modalidades: emocional, comportamental, profissional, vocacional,
relacionamento inter pessoal, apoio às atividades acadêmicas, reclamação.
 Coordenação da aplicação da Avaliação Institucional feita pelos acadêmicos, semestralmente.
 Orientação ao tutores nas dificuldades dos grupos do Projeto Multidisciplinar.
 Coordenação das Reuniões do Conselho de Representantes Discentes.
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III – DESENVOLVIMENTO
Dimensão 1. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional
Ações avaliativas
Para avaliar se a instituição cumpre os objetivos gerais relacionados à missão da
Instituição e à responsabilidade social estipulados no Plano de Desenvolvimento
Institucional, foram desenvolvidas as seguintes ações avaliativas:


Avaliação aplicada semestralmente pela Central de Apoio Acadêmico (CAA) junto
aos discentes;



Reuniões freqüentes com os parceiros da instituição (Prefeituras Municipais –
Montes Claros e região, outras instituições de ensino, empresas, entre outros) para
avaliação dos projetos desenvolvidos;



Avaliação pelos Colegiados do cumprimento do Plano de Desenvolvimento
Institucional e dos Projetos Pedagógicos dos Cursos;



Pesquisas de mercado e com alunos egressos para verificar a inserção do
profissional capacitado pela instituição no mercado de trabalho, bem como para o
levantamento das áreas da região carentes em termos de profissionais capacitados
com vistas à abertura de novos cursos de graduação e pós-graduação.

Dados obtidos
Vestibulandos
Os dados foram obtidos através de questionário anexado à ficha de inscrição dos
vestibulandos.
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O que você espera de um curso superior?

Aumento do conhecimento e
da cultura geral
1% 3%

Melhoria da vida profissional
atual

20%

Formação profissional
adequada à futura ocupação
19%

57%

Formação técnica com vistas
à pesquisa
Outro

GRÁFICO 1: Expectativas dos ingressantes
Egressos
Dados coletados através de questionários enviados pelo correio aos egressos.
Número de Questionários respondidos: 52

Normal Superior: 42
Turismo e Hotelaria: 10

Sua formação acadêmica facilitou sua entrada no
mercado de trabalho?

amplamente
33%

36%

parcialmente
pouco
não falicitou

13%

18%

GRÁFICO 2: Formação acadêmica e mercado de trabalho
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Discentes
Dados coletados através de questionários aplicados semestralmente pela Central de Apoio
Acadêmico.

GRÁFICO 3: As disciplinas, a atuação ética e a responsabilidade
social
Ações realizadas


A partir de parâmetros como o Enade, os dados coletados junto aos egressos e a
experiência profissional e acadêmica de coordenadores e professores, a Instituição
promove freqüentes adequações nas estruturas curriculares dos cursos de graduação,
no acervo da biblioteca e nas práticas pedagógicas;



Divulgação da missão e dos valores da instituição a toda comunidade acadêmica
através de quadros, murais e boletins informativos.
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Dimensão 2. Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-graduação

Ações avaliativas
A avaliação das práticas pedagógicas das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes
Claros acontece em quatro dimensões:


Coleta de informações pela Central de Apoio Acadêmico (CAA) junto aos discentes
através de questionário aplicado semestralmente;



Pesquisas junto à população atendida pelos projetos de extensão (exemplos: NASPI
– Núcleo de Atenção à Saúde das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes
Claros; Centro Avançado; e Núcleo de Assessoria Jurídica) sobre a qualidade dos
serviços prestados;



Reuniões periódicas entre os docentes de cada curso a fim de avaliar e sugerir
alterações

no

processo

pedagógico

(estrutura

curricular,

carga

horária,

funcionamento dos projetos multi e interdisciplinares5, entre outros);


Reuniões e cursos periódicos com a participação de todos os docentes da instituição,
tendo em vista a discussão sobre toda a organização didática pedagógica da
instituição;



Avaliação (questionário eletrônico) preenchida semestralmente por docentes.

Dados coletados
Docentes
Dados coletados através de questionário eletrônico (Intranet).

5

Para alcançar a formação de um profissional crítico e reflexivo, todos os cursos das Faculdades Integradas
Pitágoras trabalham numa pedagogia crítica, fundamentada na realidade e na identificação de problemas reais.
O Projeto Multidisciplinar das FIP-MOC procura romper com a fragmentação do conhecimento. Embora as
distinções terminológicas sejam muitas, o princípio do projeto interdisciplinar é o mesmo, caracterizando-se
pela intensidade das trocas entre os especialistas e pela integração das disciplinas num mesmo projeto de
pesquisa.
A partir de um tema geral eleito a cada semestre, professores e alunos pesquisam nas diferentes disciplinas.
Os alunos se organizam em equipes, coletam e sistematizam dados que são analisados à luz do referencial
teórico de cada disciplina, sintetizando os resultados em forma de relatório no final de cada semestre.
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A instituição oferece bom conteúdo?

23%

3%
sim
parcialmente
não
74%

GRÁFICO 4: Conteúdo oferecido pela instituição

O Projeto Multidisciplinar funciona satisfatoriamente?

21%

1%
sim
parcialmente
não
78%

GRÁFICO 5: Eficácia do Projeto Multidisciplinar
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A atuação dos tutores facilita o desenvolvimento do
Projeto Multidisciplinar?

9%

1%
sim
parcialmente
não
90%

GRÁFICO 6: Atuação dos tutores6 no Projeto Multidisciplinar

Avalie a qualidade dos serviços prestados nas
atividades de extensão

7%

1%

32%
60%

ótimo
bom
regular
ruim

GRÁFICO 7: Qualidade da extensão

6

Tutores são os professores responsáveis pelo acompanhamento de todo o Trabalho Multidisciplinar
desenvolvido em cada período.
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A aluno é incentivado a pensar de forma crítica e
reflexiva?

5%0%
sim
parcialmente
não
95%

GRÁFICO 8: Incentivo ao pensamento crítico e reflexivo

Dados coletados no Naspi7
Dados obtidos através de formulário aplicado por amostragem à população atendida no
Naspi

O Núcleo de Atenção à Saúde das Faculdades Pitágoras de Montes Claros – NASPI – é um projeto de
extensão e de responsabilidade social. O NASPI funciona como Centro de Saúde e atende a população
carente das Vilas Mauricéia e Oliveira. São 3.500 famílias cadastradas, que recebem atendimento médico,
ambulatorial, de vacinação, fisioterápico, psicológico e pedagógico. O interesse maior é que este trabalho seja
realizado de forma interdisciplinar, e que todos os cursos da instituição estejam presentes.
7
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Área médica e enfermagem
Como você avalia o atendimento na recepção do
NASPI?

0%
38%

62%

ótimo
bom
regular
ruim
péssimo

GRÁFICO 9: Atendimento da recepção do NASPI

Como você avalia o atendimento da enfermagem e
área médica do NASPI?

3%
0%

0%

35%

62%

ótimo
bom
regular
ruim
péssimo

GRÁFICO 10: Atendimento da área médica e enfermagem do NASPI
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O que você achou da limpeza do local?

0%
41%

ótimo
bom
regular
ruim
péssimo

59%

GRÁFICO 11: Limpeza do NASPI

Comentários realizados:


Quase todos elogiaram a qualidade dos serviços prestados;



Duas reclamações por tempo de espera;



Uma reclamação pelo atendimento ter sido prestado apenas por um acadêmico.

Egressos
Dados coletados através de questionários enviados pelo correio aos egressos.
Outros dados coletados


100% dos pesquisados indicariam algum curso das FIP-MOC para parentes e
amigos;



Quanto ao interesse em dar continuidade aos estudos através de um curso de
especialização, 81,5 por cento responderam afirmativamente.

Principais sugestões e comentários


Incluir a disciplina Português com ênfase em gramática e redação em todos os
cursos de graduação;
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Facilitar o acesso dos graduandos aos estágios profissionalizantes;



Transformar o curso Normal Superior em Pedagogia.

Discentes
Dados coletados através de questionários aplicados semestralmente pela Central de Apoio
Acadêmico.

GRÁFICO 12: Comprometimento da Coordenação com o curso
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GRÁFICO 13: Estímulo à participação em pesquisa e extensão

GRAFICO 14: O Projeto Multidisciplinar e o processo de aprendizagem
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Ações realizadas


Promoção de cursos de reciclagem/atualização para os professores pela Direção
Acadêmica;



Designação de um professor com carga horária para coordenar as atividades do
Projeto Multidisciplinar em cada período (tutor);



Sistematização da avaliação das atividades de extensão;



Implantação de curso de português em horários alternativos sem custos para os
alunos.

Dimensão 3. Responsabilidade social da instituição
As Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros – FIP-MOC, identificadas com a
região e comprometidas em impulsionar o avanço e a divulgação do conhecimento como
recurso imprescindível para assegurar as bases do desenvolvimento regional, reafirmam o
seu papel social, na criação dos diversos cursos reivindicados pela população da região do
Norte de Minas Gerais.
Sobretudo através dos projetos de extensão, as FIP-MOC têm atendido a uma parcela
significativa da população mais carente da cidade. Além de investimento próprio, a direção
estabelece constantemente convênios e parcerias com entidades públicas e privadas (relação
dos convênios e parcerias nos anexos).
Ações avaliativas
Para avaliar se a instituição cumpre os objetivos gerais relacionados à responsabilidade
social estipulados no Plano de Desenvolvimento Institucional, são desenvolvidas as
seguintes ações:


Questionário eletrônico preenchido semestralmente pelos docentes;



Pesquisas junto à população atendida pelos projetos de extensão (exemplos: NASPI
– Núcleo de Atenção à Saúde das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes
Claros; Centro Avançado; e Núcleo de Assessoria Jurídica) sobre a qualidade dos
serviços prestados;
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Reuniões freqüentes com os parceiros da instituição (Prefeituras Municipais –
Montes Claros e região, outras instituições de ensino, empresas, entre outros) para
avaliação dos projetos desenvolvidos;



Avaliação pelos Colegiados do cumprimento do Plano de Desenvolvimento
Institucional e dos Projetos Pedagógicos dos Cursos;



Pesquisas de mercado e com alunos egressos para verificação da inserção do
profissional capacitado pela instituição no mercado de trabalho, bem como para o
levantamento de áreas da região carentes em termos de profissionais capacitados,
tendo em vista a abertura de novos cursos de graduação e pós-graduação;

Dados coletados
Docentes
Dados coletados através de questionário eletrônico (Intranet).

A instituição promove parcerias com outras
instituições e/ou Ongs?

9%
27%
64%

GRÁFICO 15: Parcerias da Instituição

PROUNI
Número de alunos que possuem bolsa do PROUNI
Design................................... 02

sim
parcialmente
não
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Direito................................... 39
Enfermagem.......................... 24
Fisioterapia ...........................18
Psicologia.............................. 03
Turismo e Hotelaria .............07
Total .....................................93

FIES
PERCENTUAL DE FIES POR CURSO
DIREITO

FISIOTERAPIA

TURISMO

ENFERMAGEM

PSICOLOGIA

NORMAL
SUPERIOR

desconto No.alunos desconto No.alunos desconto No.alunos desconto No.alunos desconto No.alunos desconto No.alunos

70%
50%
25%
65%
total

22
31
4
1
58

70%
50%
60%
65%
total

23
23
6
1
53

70%
50%
65%

16
11
1

total

28

70%
50%
25%
60%
total

26
47
5
5
83

70%
50%
60%
25%
total

14
21
1
1
37

70%

14

total

14

Outras bolsas
Concessão de bolsas parciais a partir da realização de convênios. Exemplos: Polícia
Militar, Ordem dos Advogados do Brasil, Maçonaria, Polícia Civil, SIMPRO – Sindicato
dos Professores da Rede Particular, SINDIVEST – Sindicato do Vestuário de Montes
Claros, SAAE – Sindicato dos Auxiliares Administrativos Escolares, SERJUSMIG –
Sindicato dos Servidores da Justiça de Minas Gerais.
Além dos convênios, são concedidos bolsas parciais a ex-alunos do Colégio Padrão.
Somadas as bolsas parciais e integrais concedidas, inclusive as governamentais, são
beneficiados na Instituição mais de 1.400 alunos.
Ações realizadas


Adequação da estrutura arquitetônica aos portadores de necessidades especiais;



Plano de Tratamento de resíduos do Naspi8.

Atendendo à determinação da Vigilância Sanitária – ANVISA foi implantado Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Saúde - PGRSS em janeiro de 2005 baseado no Regimento da Diretoria Colegiada – RDC – 306.
8
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COMASC
O Projeto COMASC - Compromisso Acadêmico com a Saúde e a Cidadania - é fruto da
iniciativa de quatro acadêmicos das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros.Em
2004, respaldados nos conhecimentos adquiridos em sala de aula e na realidade de extrema
pobreza em que vive parte da população montesclarense, reflexo da situação geral da região
norte de Minas Gerais, reuniram alunos dos cursos oferecidos por esta Instituição de Ensino
Superior - IES e elaboraram uma proposta multidisciplinar com vistas a atender à
população de um dos bairros mais carentes da cidade. Com apoio e acompanhamento de
professores, cadastraram 87 famílias e ofereceram serviços como: Teste de Glicemia e
Assistência Jurídica, Oficinas Pedagógicas, Atendimento Psicológico, Avaliação Postural,
entre outras (fotos nos anexos).

A Associação das Damas de Caridade de Montes Claros
A Associação das Damas de Caridade de Montes Claros, “LAR DAS VELHINHAS”, é
uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 26 de abril de 1933, sediada a
rua Dom João Pimenta , no. 65A, Centro, Montes Claros – MG. A Associação, pela sua
filosofia, acolhe somente pessoas do sexo feminino, e está atualmente com 45 senhoras
asiladas.
O asilo tem como finalidade dar apoio espiritual e material a senhoras doentes,
oferecendo tratamento de saúde, abrigo, alimento e atividades recreativas. A instituição tem
alto custo na manutenção destas atividades, conseguindo cumprir com as suas obrigações
graças a doações de associados e principalmente de pessoas anônimas que conhecem o
trabalho ali realizado.
Através de um convênio estabelecido entre as Faculdades Integradas Pitágoras de
Montes Claro, e a Associação das Damas de Caridade, os alunos do curso de Fisioterapia
vêm desenvolvendo atividades no âmbito preventivo e curativo a aproximadamente todas
as senhoras institucionalizadas associando o conhecimento teórico adquirido em sala de
aula e colocando-o em prática, com isso aprimorando o aprendizado e proporcionando uma
melhor “qualidade de vida” às senhoras do asilo. Desde o estabelecimento do convênio em
fevereiro de 2004, 85 acadêmicos do Curso de Fisioterapia já participaram das atividades
desenvolvidas.

28

Projeto Adote uma Praça
Em parceria com a Prefeitura Municipal, as FIP-MOC participam do “Projeto Adote
uma Praça” responsabilizando-se pela manutenção e arborização deste espaço público. A
Praça Coronel Ribeiro, localizada no centro da cidade, além de passar por reformas em sua
estrutura física, tem sido local privilegiado para apresentação de várias atividades culturais
promovidas pelas FIP-MOC. Os acadêmicos, com o apoio da Instituição, participam de
várias formas na execução dos eventos. Para os alunos do curso de Turismo e Hotelaria, por
exemplo, estas atividades tornam-se laboratórios de preparação e execução de eventos.
Dimensão 4. Comunicação com a sociedade9
Ações avaliativas


O processo de comunicação interna e externa é avaliado nas reuniões dos
colegiados;



A imagem pública que a Instituição possui na região onde está inserida é avaliada
pela demanda que o vestibular possui, por pesquisa realizada em formulário próprio
no momento da inscrição para o vestibular e através da avaliação dos diversos
convênios que a instituição estabelece.

Dados coletados
Vestibulandos
Os dados foram obtidos através de questionário incluso na ficha de inscrição dos
vestibulandos.

9

Desde sua criação a Instituição tem utilizado freqüentemente rádio, televisão e jornal como veículo de
divulgação das diversas atividades promovidas pela Instituição.
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Motivo que o levou a escolher o curso das
Faculdades Pitágoras

O curso é oferecido em
Montes Claros/região
9%

8%

A credibilidade do Grupo
Padrão/Pitágoras

0%
33%

A localização da Faculdade

50%

A qualidade do ambiente de
estudo
O valor da mensalidade

GRÁFICO 16: A opção pelas FIP-MOC

Ações realizadas


Criação da Assessoria de Comunicação (ASCOM) das FIP-MOC, responsável,
entre outras atividades, pela publicação quinzenal do Boletim Universitário;



Reestruturação da Intranet para melhor comunicação entre docentes e instituição;



Adoção de mural para divulgação de informações gerais;



Adoção do sistema de ouvidoria que funciona em duas instâncias: através de
reuniões semanais dos representantes de turma com os coordenadores de curso; e de
reuniões quinzenais dos representantes de turma com a vice-direção e a Central de
Apoio Acadêmico.

Dimensão 5. Políticas de pessoal e condições de trabalho
As Faculdades Integradas Pitágoras procuram ter sempre em seus quadros um corpo
docente e técnico formado por profissionais bem capacitados.
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Ações avaliativas


Avaliação das iniciativas da Instituição com relação às políticas de pessoal e
carreira (planos de carreira, programas de qualificação profissional, clima
institucional entre outros) nas reuniões dos Colegiados;



Questionário eletrônico preenchido semestralmente pelos docentes



Reuniões promovidas pelas psicólogas da Central de Apoio Acadêmica com o corpo
técnico administrativo.

Dados coletados
Docentes
Dados coletados através de questionário eletrônico (Intranet).

Os professores são incentivados a fazer cursos de
atualização?

7%
26%

67%

GRÁFICO 17: Incentivo à atualização dos docentes

sim
parcialmente
não
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Você se considera satisfeito(a) com sua carreira
docente nas FIP?

11%

1%
sim
parcialmente
não
88%

GRÁFICO 18: Satisfação com a carreia nas FIP-MOC

Dados coletados com o corpo técnico-administrativo (apresentados na página 44)
Ações realizadas


Estabelecimento de um convênio entre as FIP-MOC e a Universidade São MarcosSP para oferecimento de um curso de mestrado em Psicologia (modalidade
MINTER – Projeto enviado a CAPES em janeiro de 2006;



Constantes melhorias na estrutura física da Instituição (ex. criação de uma nova
Sala de Professores);



Convênio com o Colégio Padrão para o oferecimento de bolsas parciais de estudo a
filhos de docentes;



Constituição de Bancas Avaliativas para contratação de novos professores.

Dimensão 6. Organização e gestão da instituição

Ações avaliativas
A avaliação da organização e gestão da instituição é realizada nas reuniões de colegiados.
Ações realizadas


Efetivação da participação docente e discente nos órgãos colegiados;
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Implantação de pesquisa de satisfação dos serviços prestados aos acadêmicos
através de urnas colocadas em locais estratégicos da instituição. A colocação das
urnas visa entender as necessidades dos acadêmicos e agilizar a resolução dos
problemas detectados através das sugestões/reclamações depositadas;



Adoção da prática de apresentação de orçamento anual pelos coordenadores de
acordo com as necessidades de cada curso. Esta prática possibilita um melhor
planejamento do setor financeiro.

Dimensão 7. Infra-estrutura física
No intuito de otimizar o processo de ensino, pesquisa e extensão, as FIP-MOC
preocupam-se com a qualidade da infra-estrutura física onde se desenvolve as diversas
atividades acadêmicas. Para tanto, existe uma constante preocupação tanto no que se refere
a conservação da infra-estrutura existente como na ampliação da mesma, com recursos
previstos anualmente na planilha orçamentária da Instituição.

Ações avaliativas


Coleta de informações pela Central de Apoio Acadêmico (CAA) junto aos
discentes;



Reuniões periódicas dos Colegiados para avaliar a infra-estrutura física da
instituição;



Avaliação (questionário) preenchida semestralmente por docentes.

Dados coletados
Discentes
Dados coletados através de questionários aplicados semestralmente pela Central de Apoio
Acadêmico.
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GRÁFICO 19: Disponibilidade de material de apoio didático

GRÁFICO 20: Acervo bibliográfico
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GRÁFICO 21: Condições materiais para as atividades práticas

GRÁFICO 22: Condições físicas das salas de aula e ambientes
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Docentes
Dados coletados através de questionário eletrônico (Intranet).
O espaço da instituição é limpo e agradavel?

9%

0%
sim
parcialmente
não
91%

GRÁFICO 23: Qualidade do espaço da instituição

Os recursos audiovisuais disponíveis para uso
durante as aulas são em quantidade suficiente?

11%

0%
sim
parcialmente
não
89%

GRÁFICO 24: Quantidade dos recursos audiovisuais
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O atendimento dos funcionários aos professores
corresponde às suas expectativas?

10%

3%
sim
parcialmente
não
87%

GRÁFICO 25: Atendimento prestado pelos funcionários
aos professores

Ações realizadas


Ampliação do número de salas de aula;



Instalação de elevador para portadores de necessidades especiais, gestantes e idosos;



Constante ampliação do acervo da biblioteca;



Instalação de Projetor Multi-Mídia em todas as salas de aula;



Ampliação da estrutura de atendimento do Naspi (inauguração da Clínica de
Fisioterapia e Psicologia);



Instalação de uma nova sala para professores.

Biblioteca
1. Equipe
1 (uma) Bibliotecária: Maria Cristina da Conceição de Sousa – CRB6 – 1853 e 09 (nove)
auxiliares

2. Horário de funcionamento:
Segunda à Sexta-feira :8h às 22h 40min.
Sábado: 8h às 17h
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3. Espaço físico:
Área total igual a 300m2 distribuídos da seguinte forma:
ESPAÇO

MEDIDA/ m2

Acervo de Monografias

52,00m2

Acervo de Periódicos

12,00m2

Guarda-volumes

12,00m2

Instalações para Estudo em Grupo

32,00m2

Acervo de vídeos

3,40m2

Instalações para Estudo individual

24,00m2

Sala de Processamento Técnico

12,30m2

Salão de Estudos / Sala de Leitura de Periódicos

82,50m2

Obras de Referência /Obras Raras

12,50m2

Terminais de Consulta

6,40m2

Sanitários / bebedouro

8,20m2

Sanitários dos funcionários

2,40m2

Recepção atendimento / Empréstimo

19,50m2

Atendimento/ Devolução / Acervo de CDS e DVDs

10,40m2

Sala de Coordenação

10,40 m2

Área Total

300m2

3.1 Expansão do Espaço Físico:
Em 2006/2007 está prevista a mudança da Biblioteca para o novo espaço físico de
aproximadamente 1000m² destinada ao acervo, sala de leitura individual e em grupo, sala
de multimídia e outros, conforme projeto já aprovado e previsão orçamentária.

4. Acervo:
O acervo é composto por cerca de 8.719 títulos de monografias, totalizando 21.619
exemplares e de 662 títulos de periódicos.
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5. Serviços prestados aos usuários:
Acesso as bases de dados local, CD-ROM e INTERNET
Fornecimento de cópias: COMUT (Comutação bibliográfica); BIREME

(LILAS,

MEDLINE E OUTRAS)
Alerta - Sumários de Periódicos
Atendimento a pesquisas
Catalogação na fonte
Consultas
Exposições e amostras
Orientação sobre normalização
Aulas de Biblioteca
Empréstimo domiciliar
Reserva in loco e via internet
Renovação in loco e via internet

6. Políticas:
6.1. Recursos Humanos:
É de interesse da instituição a reciclagem periódica de seus funcionários. A política de
atualização dos funcionários da Biblioteca se refere a cursos de Pós-Graduação; Inglês,
Informática e Relações Humanas.

6.2. Política de atualização do acervo:
Semestralmente serão adquiridos novos títulos de monografias (sugestões dos professores e
alunos) e anualmente serão assinados e renovados títulos de periódicos. No plano de
expansão do acervo bibliográfico esta prevista a sua ampliação para 30000 monografias e
cerca de 1000 títulos de periódicos (doações e assinaturas).

7. Informatizacão
Todo o acervo pode ser consultado através dos terminais de computadores, onde os
usuários fazem consultas por autor, título, assunto, classificação. O usuário tem acesso nos
terminais da biblioteca aos Bancos de dados de Universidades e aos Sites específicos via
Internet. Podem também utilizar o serviço de comutação bibliográfica (COMUT) e o

39
“Serviço Cooperativo de Acesso ao Documento do Sistema Latino-Americano e do Caribe
de Informação em Ciências da Saúde - Sistema BIREME”.

8. Processamento técnico
O processamento técnico informatizado é realizado utilizando-se a tabela de classificação
CDU e as normas da AACR2.

Dimensão 8. Planejamento e avaliação
Ações avaliativas


A avaliação desta dimensão ocorre nas reuniões dos Órgãos Colegiados, nas
reuniões dos professores por curso e em reuniões da CPA com os diversos
segmentos da comunidade acadêmica (Central de Apoio Acadêmico, Diretores e
Vice-Diretores, professores e alunos).

Ações realizadas
Conforme relatado nas Considerações Iniciais, a Avaliação Institucional foi
implementada a partir do oferecimento dos primeiros cursos de graduação em 2001,
organizada pela Diretoria Acadêmica e pela Central de Apoio Acadêmico. Em 2004 foi
institucionaliza a CPA que organizou, juntamente com a CAA, a metodologia empregada
na avaliação de cada segmento da IES.
Os gestores da instituição proporcionaram todas as condições necessárias para o
desenvolvimento da auto-avaliação. Exemplificando, podemos citar cursos de capacitação
para membros da CPA: São Paulo e Rio de Janeiro.
Os dados coletados pela CPA, após divulgação (artigos nos boletins informativos,
relatos em reuniões, informações passadas via e-mail, entre outros) são discutidos nas
diversas reuniões que tratam dos problemas cotidianos da instituição.
Visando agilizar a identificação e a resolução de problemas cotidianos relacionados à
prestação de serviços na instituição (xerox, secretaria, cantina e biblioteca) foram instaladas
urnas para coleta de queixas e sugestões.
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Dimensão 9. Políticas de atendimento a estudantes e egressos
Ações avaliativas


Coleta de informações pela Central de Apoio Acadêmico (CAA) através de
questionário aplicado semestralmente junto aos discentes;



Avaliação junto aos egressos por meio de questionário enviado pelo correio;



Reuniões periódicas dos Colegiados com a participação dos representantes
discentes;



Avaliação (questionário eletrônico) preenchida semestralmente por docentes.

Dados coletados
Discentes
Dados coletados através de questionários aplicados semestralmente pela Central de Apoio
Acadêmico.

GRÁFICO 26: Serviços de recepção, secretaria e departamento financeiro
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GRÁFICO 27: Disponibilidade da coordenação para atendimento

GRÁFICO 28: Agilidade da coordenação na resolução dos problemas
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Egressos
Dados coletados através de questionários enviados pelo correio aos egressos.

Qual sua situação profissional atual?

13%

trabalha na área
21%

66%

trabalha fora da
área
desempregado

GRAFICO 29: Situação profissional atual do egresso
Ações realizadas


Realização de “escutas” pelas psicólogas da Central de Apoio Acadêmico juntos aos
estudantes;



Apoio na criação do Diretório Acadêmico;



Oferecimento de cursos Lato Sensu;



Apoio à participação dos estudantes em eventos acadêmicos na cidade e em outras
localidades;



Estabelecimento de parcerias entre o Diretório Acadêmico e a Instituição para a
promoção de eventos culturais e científicos.
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Dimensão 10. Sustentabilidade financeira
O Plano de Desenvolvimento Institucional das FIP-MOC estipula a aplicação do
orçamento no desenvolvimento da IES, sendo a sustentabilidade financeira da instituição
avaliada pelo Conselho Superior.
Os corpos docente e técnico administrativo demonstram satisfação pelo pagamento
regular dos salários no último dia útil de cada mês. Além disso, as obrigações trabalhistas
são pagas regularmente.
A adequação das instalações em decorrência da demanda dos novos cursos ocorre em
espaço físico previamente planejado para esse fim.
O orçamento anual planejado pelos coordenadores de curso prevê apoio financeiro para
eventos propostos por professores e alunos bem como para a participação em cursos de
capacitação.
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Dados coletados junto aos funcionários técnico-administrativos e de apoio
Neste tópico é apresentada a avaliação dos pontos fortes e fracos das FIP-MOC
realizada pelos funcionários, agrupados por setores.
Na primeira parte, baseadas nas colocações mais comuns, são apontadas as fortalezas e
oportunidades que devem ser reforçadas junto aos recursos humanos como diferencial
competitivo da instituição.
São feitas também recomendações gerais ao corpo gerencial das FIP-MOC relativas às
fraquezas e ameaças citadas com maior freqüência.
Por último, são apresentados os quadros com os levantamentos realizados pelos grupos,
com as devidas recomendações por setor.
Dados coletados:
GRUPO VERDE: Coordenação

11 integrantes
4 presentes e 7 ausentes

PONTOS FORTES
 Carga horária compatível
 Investimento em qualificação
 Facilidade de cursos, seminários, etc.
 Horizontalização da informação e dos acessos aos departamentos
PONTOS FRACOS
 Falta de verbas de relacionamento (reuniões, seminários)
 Comunicação: Intranet / desmembramento campus/conjunto
 Retorno orçamentário
 Falta de reuniões periódicas da direção executiva com os coordenadores
 Engessamento dos coordenadores no tocante as questões internas de cada curso
(perda de autonomia)
RECOMENDAÇÕES
 Agendar calendário de reuniões (quinzenais ou mensais) da Coordenação e
Diretoria Executiva para discussão dos problemas.

9 integrantes
GRUPO AMARELO: Financeiro
8 presentes e 1 ausente
Cobrança
Pessoal
PONTOS FORTES
 Pagamento dos salários no último dia do mês
 Equipamentos modernos
 Estrutura física adequada
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 Bom relacionamento entre os colegas do setor
PONTOS FRACOS
 Indelicadeza no atendimento aos alunos
 Falta de entrosamento e comunicação entre os setores
 Falta de capacitação
 Falta de local adequado para lanche/almoço
 Falta de autonomia nas tomadas de decisões
 Falta de informações de novas contratações ou demissões com antecedência
RECOMENDAÇÕES
 Providenciar a modernização do programa de controle financeiro
 Oferecer cursos nas áreas: financeira, cobrança, pessoal, negociação e atendimento
ao público
 Marcar reunião para discussão dos problemas de comunicação, entrosamento e
circulação de informações.
GRUPO
Escolar

LILÁS

CLARO:

Secretaria 9 integrantes
6 presentes e 3 ausentes

PONTOS FORTES
 Material de expediente
 Ambiente físico
 Localização
 Organização
PONTOS FRACOS
 Não fixação da equipe de trabalho
 Pouco treinamento dos funcionários do setor
 Desmotivação salarial
 Desorganização por parte da coordenação influenciando no trabalho da secretaria
 Falha no suporte do setor de informática
 Interferência de outros setores
RECOMENDAÇÕES
 Evitar a rotatividade dos membros da equipe
 Maior apoio do setor de informática
 Estabelecer normas para os coordenadores e demais setores no tocante aos serviços
da secretaria
 Levantar as necessidades de treinamento técnico e oferecer curso na área de
qualidade de atendimento ao público.

GRUPO VERMELHO: Biblioteca
PONTOS FORTES
 Qualificação profissional
 Melhor remuneração

8 integrantes
6 presentes e 2 ausentes
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Valores da equipe (cooperação e comunicação)
Em relação ao público em geral: educação, gentileza, disponibilidade, paciência,
empatia.
PONTOS FRACOS
 Espaço físico
 Ergonomia
 Burocracia excessiva na solução de problemas
 Ausência de reconhecimento e valorização profissional
 Falta de incentivo para continuidade nos estudos
 Disponibilizar funcionários para outros setores, ocasionando acúmulo de serviços na
biblioteca
RECOMENDAÇÕES
 Implantar projeto ergonômico
 Estudar melhorias no espaço físico
 Evitar alterar o quadro de pessoal do setor.

GRUPO ROXO: Limpeza

10 integrantes
9 presentes e 1 ausente
OBS. Participaram ainda 4 faxineiras do
Colégio Padrão

PONTOS FORTES
 União
 Compreensão entre os colegas
 Determinação
PONTOS FRACOS
 Poucos funcionários no setor de serviços gerais
RECOMENDAÇÕES
 Verificar a divisão das atividades e a qualidade dos serviços em relação ao número
de funcionários
 Discutir com a chefia imediata os sentimentos negativos da equipe.

13 integrantes
GRUPO AZUL CLARO:
10 presentes e 3 ausentes
Eletricista
Laboratórios
Laboratório de Informática
CPD
PONTOS FORTES
 Relacionamento interpessoal agradável
 Ambiente de trabalho saudável
 Partilha de conhecimentos
 Conhecimentos novos
 Cursos (informática)
PONTOS FRACOS
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 Escassez de equipamentos
 Falta de cuidado com os equipamentos
 Falta de comunicação das chefias com seus subordinados
 Necessidade de melhor remuneração
 Aprimoramento do corpo técnico
 Falta de reconhecimento
RECOMENDAÇÕES
 Marcar reunião para discussão dos problemas de comunicação
 Fazer levantamento das necessidades de treinamento e equipamentos

9 integrantes
GRUPO VERDE CLARO:
8 presentes e 1 ausente
Vigia
Portaria
Segurança
PONTOS FORTES
 Salário em dia
 Bolsas de estudos
PONTOS FRACOS
 Acúmulo de trabalho no Centro Avançado com um único funcionário responsável
pela limpeza e segurança (turno noturno)
 Falta de segurança no Centro Avançado à noite quando o sistema de alarme tem que
ser desligado para realização da limpeza
 Dificuldade no controle da entrada dos alunos que passam cartão uns para os outros
RECOMENDAÇÕES
 Estudar possibilidade de mudança no funcionamento do sistema de alarme do
Centro Avançado
 Planejar as atividades do funcionário responsável pela limpeza e segurança do
Centro Avançado
 Estudar forma de melhorar o controle da entrada dos alunos (ex: mudança no
modelo das catracas)

GRUPO LARANJA: NASPI

11 integrantes
7 presentes e 4 ausentes

PONTOS FORTES
ENFERMAGEM
 Equipe de trabalho
 Relacionamento com a equipe direta
 Liberdade de expressão
 Local de trabalho inserido na comunidade
 Trabalho integrado / enfermagem e fisioterapia
 Pontualidade no pagamento
 Estrutura e equipamentos novos
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 Proposta de capacitação de recursos humanos
FISIOTERAPIA
 Bom relacionamento interpessoal entre os profissionais e alunos
 Possibilidade de trabalhos interdisciplinares
 Possibilidade da população de estar tendo atendimento especializado gratuito
 Pontualidade no repasse salarial
ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO HOSPITAL HAROLDO TOURINHO
 Excelente campo de atuação para os acadêmicos, com boa demanda de pacientes
 Melhora de evolução clínica e rotatividade dos atendimentos devido implementação
do estágio supervisionado no HAT
 Quantidade e qualidade de recursos materiais utilizados na assistência
 Bom entrosamento e bom relacionamento da equipe médica e paramédica
 Aulas ministradas por funcionários dos diversos setores do hospital
 Acesso dos atendentes (alunos), aos serviços e procedimentos do hospital, como
exemplo, acompanhamento às cirurgias, exames de alta complexidade e acesso ao
Centro de Terapia Intensiva
 Pontualidade no pagamento
PONTOS FRACOS
ENFERMAGEM
 Demora no atendimento às necessidades de conclusão da estrutura física
 Falha na estrutura do setor de compras
 A estrutura não satisfaz totalmente as necessidades das atividades desenvolvidas
(depósito de materiais de limpeza-DML, farmácia e almoxarifado próprio).
 Pressão dos alunos para resolver situações que não são de competência dos
profissionais
 Falta de acesso adequado para pacientes deficientes físicos
 Falta de incentivo para o crescimento profissional (direito a congressos e cursos)
FISIOTERAPIA
 Demora na aquisição de materiais
 Pouca acessibilidade à gerência administrativa
 Comunicação/informação falha (ex: reunião)
 Repasse salarial inadequado para a função (falta de valorização profissional)
 Falta de material de escritório / material de consumo
 Espaço físico inadequado
 Instalação física, elétrica e hidráulica inadequadas
 Ausência de recepção para fisioterapia
 Ausência de sistema de informação e programa específico de avaliação e
acompanhamento dos pacientes
 Ausência de recursos audiovisuais e local adequado para realização de atividades
acadêmicas como grupos de discussão
 Falta de divulgação do serviço de fisioterapia (poucos pacientes principalmente na
área neurologia)
ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO HOSPITAL HAROLDO TOURINHO
 Grande número de alunos por período
 Repasse salarial inadequado para a função
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Falta de espaço físico (Centro de Estudos) equipado e computadorizado adequado
para as reuniões com os alunos (ar condicionado, mesa, cadeira etc)
 Recurso audiovisual para os GD
RECOMENDAÇÕES
 Investir em maior divulgação do NASPI e os serviços prestados
 Melhorar o sistema de comunicação com o NASPI
 Verificar possibilidade de atendimento das demandas de mudanças na estrutura
física
 Fazer levantamento das necessidades de material de escritório e de consumo

20 integrantes
GRUPO AZUL ESCURO:
18 presentes e 2 ausentes
Recepção
Secretárias
Telefonistas
Áudio-visual
Apoio/zeladoria
Supervisor de turno
PONTOS FORTES
RECEPÇÃO
 Palestras oferecidas
 Compreensão para resolver alguns problemas pessoais
 “Jogo de cintura” da equipe para sair bem em situações difíceis
 Agilidade
 Simpatia/empatia
 Interação, comunicação
TELEFONISTAS
 Curso de aprimoramento para telefonistas
 Liberação de novas linhas para telefones fixos
 A manutenção técnica sempre que solicitada
 Contratação de novos funcionários (secretárias da coordenação e vice-direção) que
viabilizam e facilitam a comunicação
AUDIOVISUAL
 Os congressos e cursos da Rede Pitágoras
 Formação dos funcionários
 Afinidade entre os funcionários
 Excelente relação com a diretora do setor
 Pagamento do salário e vale-transporte
SECRETARIAS
 Credibilidade
 Seriedade da empresa
 Idoneidade
 Reconhecimento
 Ajuda por parte de alguns coordenadores e funcionários
 Cursos de aprimoramento
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 Oportunidade de crescimento pessoal e profissional
 Ensino com acompanhamento dos supervisores
 Alto conceito da instituição
 Iniciativa de entrosar os funcionários
 Pontualidade no pagamento de salários
PONTOS FRACOS
RECEPÇÃO
 Falta de colaboração de outros setores na realização de tarefas que não são da nossa
competência e falta de boa vontade para resolver
 Demora no atendimento dos pedidos solicitados para o setor
 Lugar inadequado para funcionários lancharem e guardarem seus pertences
 Falta de repasse de informações precisas e corretas
 Melhor qualidade do ambiente de trabalho (balcão da recepção)
TELEFONISTAS
 Impaciência dos colegas em relação a linhas congestionadas
 O uso da sala como refeitório
 Acesso de alunos e funcionários de outros setores
 Ausência de um refeitório para os funcionários
 Falta de informação quanto a eventos e programações internas das FIP-MOC
 Falta de comunicação dos colegas quando precisam se ausentar do setor
 Linhas de celulares insuficientes para tender a demanda
 Grande número de reuniões para professores que precisam ser comunicadas no
curto espaço de tempo concomitantemente com o atendimento ao telefone
 Mesas e cadeiras inadequadas
 Sala com ventilação insuficiente
 Localização da sala inadequada devido ao excesso de barulho
 Solicitação de um micro computador para: informações internas das FIP-MOC;
agenda de telefones externos e internos; instalação do programa do telefone que
necessita de manutenção
AUDIOVISUAL
 Sala sem suporte para um bom atendimento aos alunos e pessoas que procuram o
setor
 Deficiência na prestação de recursos audiovisuais
 Falta de comunicação entre os funcionários
 Cantina para os funcionários
SECRETARIAS
 Sobrecarga de trabalho
 Cobranças excessivas e abusivas
 Má vontade e lentidão no atendimento do laboratório de informática
 Ineficiência por parte de alguns coordenadores
 Local inadequado quanto ao lanche dos funcionários
 Disputas profissionais
 Dificuldade com computador
 Falta de colaboração dos colegas
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 Informações equivocadas ao público externo e interno
 Excesso de burocracia
 Falta de treinamento
 Falta de divulgação das informações por turno
 Falta de planejamento das atividades
 Falta de divisão das tarefas
 Falta padronização na instalação dos softwares
 Falta plano de carreira
 Falta unidade de comando
 Falta programa motivacional (salários, prêmios, etc)
 Falta treinamento introdutório
 Existem muitas reclamações não atendidas
RECOMENDAÇÕES
 Marcar reuniões com as equipes separadamente para discussão dos problemas
levantados
 Oferecer curso na área de qualidade de atendimento ao público
 Estruturar o setor de informática para melhor apoio aos diversos setores
 Estudar formas de melhorar a divulgação e circulação das informações.
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IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O grande desafio da qualidade da gestão das FIP-MOC é a transformação das práticas
de gestão tanto administrativas quanto pedagógicas, voltadas excessivamente para normas e
relatórios, em produção de resultados efetivos.
Entendemos como resultados efetivos todo o trabalho desenvolvido capaz de atender à
missão institucional, elevar a qualidade de vida da comunidade acadêmica e promover a
cidadania de modo geral.
Para atingir estes objetivos, foi implementada a auto-avaliação concebida como um
diagnóstico interno feito pela própria IES que permitiu a identificação, quantificação e
qualificação dos dados da Instituição.
Para agilizar as ações de melhoria possíveis de serem executadas em curto prazo, a
CPA adotou a estratégia de envio e discussão sistemática de dados parciais coletados pela
auto-avaliação. De posse desses dados, foi possível planejar e executar as diversas melhoria
já apresentadas no relatório como “Ações Realizadas”.
Entendemos que a auto-avaliação é um processo contínuo. Muito mais que uma
exigência formal do Ministério da Educação e Cultura permite o estabelecimento de novas
metas a partir dos dados já coletados e a deflagração de novos ciclos avaliativos.
Sobre o desenvolvimento da auto-avaliação, podemos afirmar que a instituição
proporcionou todas as condições necessárias para sua realização e a administração sempre
se mostrou aberta ao diálogo sobre os dados positivos e negativos coletados.
Quanto ao processo de auto-avaliação proposto pelo Sinaes, gostaríamos de apontar as
seguintes críticas:
 No decorrer do processo houve falhas nas informações repassadas com
relação aos procedimentos de auto-avaliação;
 O roteiro de auto-avaliação apresentado pelo Sinaes indica questões difíceis
de serem avaliadas, além de muitos itens repetirem-se constantemente em várias
dimensões.
Por tudo o que foi apresentado, consideramos extremamente positivos os resultados
alcançados, ou seja, a materialização do empenho das FIP-MOC para atender as demandas
institucionais, a experiência ampliada a partir da instituição do Sinaes e a busca efetiva da
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melhoria da qualidade do trabalho desempenhado junto à comunidade acadêmica e à
população de modo geral.
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ANEXOS
I - Formulário de avaliação da qualidade dos serviços prestados no NASPI

Avaliação da qualidade do serviço prestado pelo Núcleo de Atenção à
Saúde das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros
Data: ____/____/_______
1. Local de atendimento
(

)Área Médica

( ) Enfermagem

(

) Fisioterapia

2. Como você avalia o atendimento na recepção do Naspi?
(

) Ótimo (

) Bom (

) Regular ( ) Ruim

(

) Péssimo

Comentários:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Como você avalia o atendimento da Enfermagem/Fisioterapia/Área Médica?
(

) Ótimo (

) Bom (

) Regular ( ) Ruim

(

) Péssimo

Comentários:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. O que você achou da limpeza do local?
(

) Ótimo (

) Bom (

) Regular ( ) Ruim

(

) Péssimo

Comentários:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Sugestões ou outros comentários sobre o Naspi
(

) Tempo de espera

( ) Clareza nas informações

( ) Organização

Comentários:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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II - Formulário para avaliação da qualidade dos serviços prestados no Núcleo de
Assessoria Jurídica
Avaliação da qualidade do serviço prestado pelo Núcleo de
Prática Jurídica das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes
Claros
Data: ____/____/_______
1. Como você tomou conhecimento da existência do NPJ?
(

) Televisão (

) Jornal

( ) Rádio ( ) Amigos

Outros:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Como você avalia o atendimento na recepção do NPJ?
(

) Ótimo (

) Bom (

) Regular ( ) Ruim

(

) Péssimo

Comentários:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Como você avalia a orientação jurídica que recebeu?
(

) Ótimo (

) Bom (

) Regular ( ) Ruim

(

) Péssimo

Comentários:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Sugestões ou outros comentários sobre o NPJ
(

) Tempo de espera

( ) Clareza nas informações

( ) Organização ( ) Outros

Comentários:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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III – Questionário enviado aos egressos pelo correio
Prezado(a) egresso(a)
Estamos enviando este questionário aos egressos das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes
Claros - FIP-MOC com o objetivo de avaliar a contribuição dos nossos cursos para a inserção
profissional dos nossos ex-alunos, bem como para recolher sugestões sobre o que podemos
aprimorar em nossos cursos de graduação. Desde já agradecemos sua colaboração e colocamo-nos
ao seu dispor para qualquer esclarecimento.
CPA
Curso que conclui nas FIP-MOC
( ) Normal Superior
( ) Turismo
1. Qual sua ocupação profissional atual?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.
(
(
(
(

Sua formação acadêmica facilitou sua entrada no mercado de trabalho?
) amplamente
) parcialmente
) pouco
) não facilitou

3. Você indicaria algum curso das FIP-MOC para seus parentes e/ou amigos?
( ) sim
( ) não
4. Você possui interesse em dar continuidade em seus estudos através de um curso de
especialização oferecido pelas FIP-MOC?
( ) sim
( ) não
5. Qual a sua sugestão para que as FIP-MOC aprimorem a qualidade dos cursos que
oferecem?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

IV – Questionário eletrônico preenchido semestralmente pelos docentes
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Prezado Professor
O processo de avaliação institucional visa coletar informações que possam subsidiar ações
de melhoria em todos os setores da nossa instituição. Para isso, contamos com sua
colaboração preenchendo o questionário abaixo. Ressaltamos que os dados serão coletados
sem a identificação do professor.
Agradecemos antecipadamente,
Núcleo de Avaliação Institucional

Curso em que ministra aulas: ( ) Design ( ) Direito ( ) Enfermagem ( ) Turismo
( )Fisioterapia ( ) Psicologia ( ) Normal Superior
( ) Publicidade e Propaganda
I.
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO:
Qual a missão das FIP-MOC?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

A instituição oferece bom conteúdo.
A instituição prioriza a formação ética de seus alunos.
O aluno está no centro do processo.
O Projeto Multidisciplinar funciona satisfatoriamente.
A atuação dos tutores facilita o desenvolvimento do projeto
multidisciplinar

sim
( )
( )
( )
( )
( )

parcialmente
( )
( )
( )
( )
( )

não
( )
( )
( )
( )
( )

sim
( )

não sei informar
( )

não
( )

II. RESPONSABILIDADE SOCIAL E INCLUSÃO:
A instituição tem projetos sociais.

Quais atividades de extensão das FIP você conhece?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Avalie a qualidade dos serviços prestados nas atividades de extensão
( ) ótimo

(

) bom

(

) regular

( ) ruim

III. FORMAÇÃO DO CORPO DOCENTE:
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Os professores são incentivados a fazer cursos de atualização.

sim
( )

parcialmente
( )

não
( )

sim
( )
( )

parcialmente
( )
( )

não
( )
( )

sim
( )
( )

parcialmente
( )
( )

não
( )
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

sim
( )

não sei informar
( )

não
( )

sim
( )

parcialmente
( )

não
( )

IV. QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM:
A tecnologia está a serviço do projeto político pedagógico.
O aluno é incentivado a pensar de forma crítica e reflexiva.
V. CONDIÇÕES ESTRUTURAIS:
O espaço da instituição é limpo e agradável.
Os recursos audiovisuais disponíveis para uso durante as aulas
são em quantidade suficiente.
Os recursos audiovisuais disponíveis para uso durante as aulas
são de boa qualidade.
O atendimento dos funcionários aos professores corresponde às
suas expectativas

VI. INTERCÂMBIO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES:
A escola promove parcerias com outras escolas, universidades,
ONGs.
VII. SATISFAÇÃO PROFISSIONAL:
Você se considera satisfeito(a) com a sua carreira docente nas
FIP-MOC.
VII. Sugestões (opcional):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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V - Fotos Naspi

FIGURA 1: Atendimento Fisioterápico

FIGURA 2: Atendimento Fisioterápico
VI – Fotos COMASC
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FIGURA 3: Orientação Jurídica

FIGURA 4: Atendimento em Enfermagem

61

62
VII - Questionário preenchido semestralmente pelos discentes
AVALIAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELA IES – 2º SEMESTRE/ 2005
Período:  1º
 2º
Curso:
 Design  Direito
Turno:
 Matutino  Vespertino

 3º
 Enfermagem
 Noturno

 4º
 5º
 Fisioterapia
 Psicologia

 6º
 Publicidade e Propaganda

 7º
 Turismo e Hotelaria

 8º
 Normal Superior Fundamental

 9º
 Normal Superior Infantil

A sua avaliação garantirá um diagnóstico da instituição e através dele identificaremos as potencialidades e fragilidades da mesma.
Os resultados servirão para um autoconhecimento institucional, orientando a gestão para elaboração de planejamentos estratégicos.
A seguir, você deverá responder a um conjunto de perguntas.
Faça-o com calma e conscientemente.

1. Local de residência
 Montes Claros
 Outra cidade
Especificar:
___________________________
2. Exerce prática profissional em relação ao curso que está matriculado?
 Sim
 Não
 Está fazendo estágio na área do curso
 Não sei responder
3. É economicamente independente?
 Sim
 Não
 Em parte
 Não sei responder
4. Quanto à Infra-Estrutura e Serviços de Apoio
Use a escala para avaliar: 0 (não sei responder) – 1 (nunca) – 2 (raramente) – 3 ( às vezes) – 4 (quase sempre) – 5 (sempre)
O material de apoio didático (retroprojetor, vídeo, etc) é suficiente e está disponível para as disciplinas do curso?
A biblioteca possui acervo adequado e suficiente para as disciplinas?
As condições materiais para as atividades práticas e/ ou pesquisa (laboratório, salas, computadores e outros) são suficientes e apropriados para o desenvolvimento das disciplinas?
As salas de aula ou ambientes correspondem às necessidades (iluminação, ventilação, espaço mobiliário, acústica, ruídos, etc)?
Os serviços da Recepção, Secretaria e Departamento Financeiro são de boa qualidade?







5. Quanto à Coordenação
Use a escala para avaliar: 0 (não sei responder) – 1 (nunca) – 2 (raramente) – 3 ( às vezes) – 4 (quase sempre) – 5 (sempre)
A coordenação possui disponibilidade para o atendimento?
A coordenação é ágil na solução de problemas?
A coordenação se compromete com o bom desenvolvimento do curso?





62

63
6. Quanto ao Curso
Use a escala para avaliar: 0 (não sei responder) – 1 (nunca) – 2 (raramente) – 3 ( às vezes) – 4 (quase sempre) – 5 (sempre)
Você se sente estimulado(a) a participar das atividades acadêmicas do seu curso, que envolvem a pesquisa e extensão?
O Projeto de Pesquisa Multidisciplinar favorece a aprendizagem e possibilita a utilização de conhecimentos na sua área de formação?
As disciplinas proporcionam o desenvolvimento das competências para uma atuação ética e com responsabilidade social?





7. Quanto ao professor
Só responda o questionário para as colunas que foram impressas o nome da disciplina. Faltando alguma disciplina, preencha uma coluna em branco com o nome dela. Deixe em branco as questões que não se aplicam a sua realidade.
Use a escala para avaliar: 1(nunca) – 2 (quase nunca) – 3 (metade das vezes) – 4 (quase sempre) – 5 (sempre)

O professor:

Consegue transmitir o
conhecimento que possui
na disciplina?
Propõe o aprofundamento
de estudos indicando
diferentes bibliografias?
Trabalha o programa com
clareza, objetividade,
segurança e coerência?
Desenvolve trabalho em
conjunto com outras
disciplinas?
Ministra aulas dinâmicas e
interativas utilizando
metodologias e técnicas
variadas?
Elabora avaliação coerente
com o programa da
disciplina?
Dialoga com os alunos os
critérios de avaliação?
Procura garantir um clima
saudável e produtivo
durante as aulas?
É assíduo e cumpre o
horário das aulas ou outras
atividades programadas?
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