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APRESENTAÇÃO
Este relatório apresenta os resultados da autoavaliação institucional das Faculdades
Integradas Pitágoras de Montes Claros (FIPMoc). Contempla o ano de 2014, atendendo à
exigência feita às instituições de ensino superior, a partir da implantação do Sistema Nacional
de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), pela Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004.
A autoavaliação das FIPMoc, desde o ano de 2010, segue o documento elaborado
pela CPA: “Projeto de Avaliação Institucional: da avaliação para o planejamento”, cuja
dinâmica tem por pressuposto o enfrentamento de repensar o papel que as FIPMoc
desempenham na sociedade local.
Os princípios norteadores da Avaliação Institucional propiciaram uma integração
de seus resultados aos processos decisórios de cada Coordenadoria de Curso, Núcleos
Docentes Estruturantes, Colegiados de Cursos e do Conselho Superior das FIPMoc.
Este relatório não é uma obra acabada. Ele revela um trabalho de avaliação em
permanente processo de construção.

1 INTRODUÇÃO
1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO
MANTENEDORA:
Sociedade Padrão de Educação Superior Ltda
Entidade de direito privado.
CNPJ 03.273.660/0001-34
Registrada sob nº 3.893.470 em 29 de fevereiro de 2008 na JUCEMG – Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais, com sede e foro na cidade de Montes Claros – Minas Gerais.
BASE LEGAL:
Avenida Profa. Aida Mainartina Paraíso, 80, bairro Ibituruna
Montes Claros - MG - CEP: 39.408-007
IES/MANTIDA:
Faculdades Integradas Pitágoras
Recredenciada pela Portaria MEC nº 1.285, de 19 de abril de 2005 publicada no DOU em
20/04/2005.
HOME-PAGE: http://www.fip-moc.edu.br
DIRETORA EXECUTIVA: Prof. Ms. Maria de Fátima Turano
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1.2 BREVE HISTÓRICO INSTITUCIONAL
No ano de 1999, o grupo Pitágoras, com sede em Belo Horizonte (MG), e detentor de
inúmeras instituições de ensino superior e de ensino básico em todo o país, associou-se ao
grupo Turano/Padrão, com experiência em educação básica, em Montes Claros - MG e,
juntos, fundaram a Mantenedora - Faculdades Pitágoras de Montes Claros Ltda, com várias
mantidas. Cada entidade é detentora de 50% das cotas totais. Posteriormente, essas mantidas
tornaram-se FACULDADES INTEGRADAS PITÁGORAS - FIPMoc. No ano de 2008,
alterou sua razão social, passando a denominar-se SOCIEDADE PADRÃO DE EDUCAÇÃO
SUPERIOR LTDA.
A IES Faculdades Integradas Pitágoras – FIPMoc, mantida pela Sociedade Padrão de
Educação Superior Ltda., situada na Avenida Profa. Aida Mainartina Paraíso, 80, bairro
Ibituruna, Montes Claros, Minas Gerais, é uma pessoa jurídica de direito privado, cujo
cadastro no CNPJ 03.273.660/0001-34 foi registrado sob o n° 3.893.470 em 29 de fevereiro de
2009, na Junta comercial do Estado de Minas Gerais, fruto de 3ª alteração contratual, cujos
atos constitutivos originais foram devidamente registrados no Cartório do Primeiro Registro
Civil de Pessoas Jurídicas em 30 de junho de 1999, com a denominação anterior de
Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, Ltda. A IES foi recredenciada pela
Portaria MEC n.º1.285, de 19 de abril de 2005, publicada no DOU em 20 de abril de 2005.
As Faculdades Integradas Pitágoras (FIPMoc), foram criadas em Montes Claros com o
objetivo de promover o desenvolvimento educacional da região norte do Estado de Minas
Gerais, através da oferta de educação superior de qualidade, sustentada na lógica da formação
de competências para o mercado de trabalho e integrado à pesquisa e à extensão. Assim, as
FIPMoc estão comprometidas com a construção do saber, com a pesquisa, com inovações,
com o ensino e a formação profissional que contemplem conhecimentos, habilidades e
atitudes necessárias à atuação do cidadão e a transformação da região em que se encontra, de
forma a contribuir com um desenvolvimento sustentável. Como centro de formação de
recursos humanos, a instituição se preocupa com a dinâmica do desenvolvimento regional em
todas as áreas do conhecimento, e busca, no processo de tradução de seu corpo discente a
formação comprometida com o progresso da região.
As FIPMoc possuem uma concepção pedagógica inovadora, apoiada em metodologias
efetivas do processo ensino-aprendizagem que incorporam, necessariamente, a pesquisa e a
extensão. Devidamente regularizada junto ao Ministério da Educação, e autorizada para atuar
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segundo sua missão, a instituição tem apresentado crescimento importante nos últimos anos,
em suas atividades didático-pedagógicas. Atualmente, a IES oferece os cursos de graduação
de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil,
Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia de Minas, Engenharia Elétrica,
Engenharia

Mecatrônica,

Farmácia,

Fisioterapia,

Medicina,

Pedagogia,

Psicologia,

Publicidade e Propaganda, totalizando, cerca de 5000 alunos de graduação.
A instituição tem-se inserido ativamente na comunidade por meio das unidades de apoio
a seus cursos, promovendo intercâmbio de saberes e oportunidades reais de aprendizagem e
aprimoramento a seus estudantes. Com o curso de Direito, foi instalado, no centro da cidade, o
Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), com os escritórios advocatícios. Além de possibilitar o
estágio dos alunos do curso de Direito, no NPJ é realizado um trabalho de atendimento à
população carente da cidade, que tem grande demanda na área. Com os cursos de Publicidade
e Propaganda, foi criado o Laboratório de Publicidade e Propaganda (LAPP) que permite a
prática da profissão, prestando atendimento às instituições filantrópicas da cidade. Nesse
laboratório, funciona a rádio e TV-FIP, com um programa inserido regularmente na TV
Cultura, que tem emissora local (TV Gerais).
Para a área de saúde, as FIPMoc criaram o Núcleo de Atenção à Saúde e Práticas
Profissionalizantes (NASPP), onde implantou as clínicas de Fisioterapia, Enfermagem,
Psicologia, Farmácia, Análises Clínicas e ambulatórios de especialidades médicas, para
atendimento à população carente de área periférica da cidade. Essa entidade já abrigou duas
equipes da Estratégia Saúde da Família e, em, 2008, transformou-se num Centro de referência
do município, devido às instalações e serviços prestados à comunidade.
Para as Engenharias, Arquitetura e Administração, a instituição criou o CEPEAGECentro de Pesquisa e Práticas de Engenharia, Arquitetura e Gestão. O projeto, aprovado na
prefeitura, está em execução. Serão cinco andares, com diversos laboratórios de todos os
cursos de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo das FIPMoc. O curso de Administração fará
a gestão do CEPEAGE, e o curso de Engenharia de Produção se responsabilizará pelos
produtos e serviços para o mercado. O projeto do prédio, foi concebido dentro de uma visão
sustentável e possui energia solar, reaproveitamento da água, poço artesiano, etc.
As FIPMoc contam com 18 cursos de graduação nas áreas de Saúde, Humanas e Exatas;
cursos de Pós-Graduação lato sensu, Extensão, Sequenciais e Programas Especiais de
Formação Pedagógica. Possui cerca de 5.000 acadêmicos matriculados nos turnos matutino,
vespertino, noturno e em período integral.
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As Faculdades Integradas Pitágoras ministram cursos de Pós-Graduação, Extensão,
Programas Especiais de Formação Pedagógica, além de desenvolver programas de pesquisa.
Atualmente a IES oferece os cursos de Pós-Graduação em diversas áreas, como se pode
observar a seguir:

•

Pós-Graduação em Administração Estratégica

•

Pós-Graduação em Docência no Ensino Superior

•

Pós-Graduação em Comunicação na Era Digital

•

Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho

•

Pós-Graduação em Gestão Ambiental

•

Pós-Graduação em Orientação Educacional, Supervisão e Inspeção Escolar

•

Pós-Graduação em Direito Público

•

Psicologia e Assistência Social

•

Gestão da Produção e Qualidade

•

Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho

•

Pós-Graduação em Gestão Pública

•

Pós-Graduação em Saúde Pública ,com ênfase em Saúde da Família

•

Pós-Graduação em Direito Militar

•

Urgência e Emergência, com ênfase em Terapia Intensiva

1.3 MISSÃO INSTITUCIONAL
Formar profissionais capacitados para ingressarem no mercado de trabalho, buscando o
aprimoramento contínuo e tendo a ética como suporte para as relações interpessoais.
1.4 VISÃO
Ser reconhecida como uma instituição que busca a vanguarda das transformações
educacionais, assegurando a qualidade do processo ensino-aprendizagem e das relações entre
as pessoas.
1.5 VALORES
- Ética nas relações
- Trabalho coletivo
- Melhoramento contínuo
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- Abertura para o novo
1.6 DIRETRIZES
- Exercício de transparência, confiança e valorização das pessoas.
- Competência de todos os envolvidos no trabalho.
- Integração com a comunidade.
- Relações de parcerias
1.7 COMPOSIÇÃO DA CPA
A Comissão Própria de Avaliação tem autonomia e é formada com efetiva participação
de todos os atores acadêmicos (docentes, discentes e técnico-administrativos) assim como
membros da comunidade externa. Os resultados dos trabalhos da Comissão são divulgados na
página principal das FIPMoc para toda a comunidade acadêmica e sociedade em geral, e
também em mural de acrílico e banners dentro da instituição.
A Comissão Própria de Avaliação – CPA - está composta por representantes de todos os
segmentos acadêmicos e da comunidade local.
Nome
Rosina Maria Turano Mota

Segmento
Coordenadora

Thaís Cristina Figueiredo Rego

Docente

Antônio Prates Caldeira

Docente

Janaína Santos Oliveira

Discente

Lucélia Soares Reis Cardoso

Discente

Vânia Torres

Técnico Administrativo

Élio Soares Ribeiro

Sociedade Civil Organizada

Fonte: CPA, 2014

2 METODOLOGIA
A CPA das FIPMoc adota para sua avaliação uma abordagem quali-quantitativa, através
da aplicação de questionários estruturados, análise de relatórios anuais da clínica escola, NPJ,
Ouvidoria e Serviço de Atendimento Psicopedagógico (SAP), além de documentos dos setores
que compõem as FIPMoc. Busca, através de seu relatório anual, refletir a realidade
institucional destacando seus pontos fortes e fracos para obter uma melhora contínua da IES.
Os instrumentos de avaliação foram elaborados pela CPA seguindo as solicitações do
SINAES (APÊNDICE I). No ano de 2014 foram aplicados questionários estruturados
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utilizando-se a Intranet Acadêmica. O processo de coleta deu-se de forma anônima e sigilosa e
propôs avaliar a IES nos aspectos: ensino, pesquisa, extensão, comunicação interna e externa,
relações humanas, infraestrutura e organização institucional, através de consulta à comunidade
acadêmica (docentes, discentes, técnico-administrativos e egressos). As FIPMoc não adotam o
critério de obrigatoriedade para resposta aos questionários.
Os dados coletados através dos questionários foram analisados através de técnicas
estatísticas e os obtidos nos relatórios qualitativos da Ouvidoria e SAP foram discutidos pela
CPA junto com a Direção da IES.
A análise desses dados resultou no Relatório Anual da CPA que apresenta informações
estruturadas e de grande relevância para a construção de um diagnóstico real da rotina da IES.
3 DESENVOLVIMENTO
A seguir são apresentados os dados e informações coletadas, bem como suas análises de
acordo com os cinco eixos que contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3° da Lei N°
10.861, que institui o Sinaes.
3.1 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
1.1 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
O processo de planejamento tem como ponto central a avaliação em todos os níveis:
docentes, discentes, técnico-administrativos e egressos. Esses atores avaliam a IES a partir de
aspectos como ensino, pesquisa, extensão, infraestrutura, comunicação interna e externa,
relações humanas e organização institucional seguindo os eixos propostos pelo MEC.
A avaliação institucional está de acordo com o estabelecido no PDI e tem como objetivo
diagnosticar fragilidades, potencialidades e soluções que possibilitem o crescimento da IES.
1.2 PROCESSO DE AVALIAÇÃO INTERNA
A avaliação interna é realizada com a participação de todas as instâncias e segmentos do
curso: ensino, pesquisa, extensão e administração e está de acordo com o estabelecido no
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) instituído pela Lei No.
10.861, de 14 de abril de 2004.
O processo de avaliação interna do curso é de responsabilidade da CPA (Comissão
Própria de Avaliação). É de responsabilidade dessa comissão avaliar e conduzir todas as
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atividades realizadas em seu âmbito, redigir o Relatório de Avaliação Interna e acompanhar a
avaliação externa e institucional.
A continuidade e a regularidade da avaliação institucional nas FIPMoc traduzem-se não
apenas em levantamento / análise de dados e na produção de um relatório final, mas inseremse em todas as instâncias pedagógicas como parte de um permanente processo de
conhecimento de si, a fim de alimentar o planejamento para a melhoria da qualidade.
Os relatórios elaborados pela CPA acerca da avaliação interna são discutidos com os
envolvidos e espera-se que os resultados encontrados e a experiência de autoavaliação
proporcionada pela avaliação interna permitam o crescimento da IES.
Uma das metas da avaliação interna é garantir que os objetivos traçados sejam
alcançados de forma concreta, de modo que não seja apenas um instrumento que avalie o nível
de satisfação do corpo docente, discente e técnico-administrativo
A CPA elabora um relatório final integrando todos os resultados da avaliação interna,
institucional e externa, indicando as deficiências acadêmicas ou de infraestrutura identificadas
e propondo medidas de superação. Para fins de construção deste relatório geral, os resultados
da avaliação interna, institucional e externa deverão ser discutidos com a comunidade
acadêmica visando rever e/ou aperfeiçoar seu projeto pedagógico, suas metas e a elaboração
de propostas para seu desenvolvimento.
1.3 PROCESSO DE AVALIAÇÃO EXTERNA
O processo de avaliação externa nas FIPMoc possibilita uma reflexão crítica de atores
externos à realidade acerca dos processos de autorreflexão segundo os indicadores
preconizados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, no intuito de se
constituírem referenciais de qualidade da atuação acadêmica e social, no cumprimento da
missão institucional.
No ano de 2014 foi autorizado o curso de Engenharia Mecatrônica, além de termos
recebido comissões para o reconhecimento do curso de Administração e renovação de
reconhecimento dos cursos de Engenharia Civil e Pedagogia, todos com conceito final 4. A
grande conquista no ano de 2014, foi a nota 5 na renovação do reconhecimento do curso
Direito o que confirma a qualidade do ensino oferecido pelas FIPMoc.
Por sua vez, os dados da Avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(ENADE 2014) dos cursos de Engenharia Civil (03), Engenharia de Produção (03), Pedagogia
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(03) denotam uma necessidade de avanços qualitativos em seus aspectos de formação geral,
mediante, por exemplo, diversas atividades de nivelamento por parte da IES.
As FIPMoc mantêm, há três ciclos, o Índice Geral de Cursos – IGC - igual a 03 (três),
de uma escala de 01 a 05 - a maior nota entre todas as instituições de ensino superior
particulares do norte de Minas.
1.4 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
A Diretoria de Avaliação das Faculdades Integradas Pitágoras foi criada com a missão
de promover o aprimoramento contínuo do trabalho acadêmico, nele priorizando a
aprendizagem dos estudantes, mediante o diagnóstico e a intervenção adequados.
A dinâmica desse trabalho consiste no acompanhamento especial da avaliação do
processo de aprendizagem. Foi criada uma comissão para analisar as questões das avaliações e
refazê-las, se for necessário, na presença do coordenador e do professor. Essa iniciativa
possibilita o aprendizado com base nas habilidades e competências, além de criar um banco de
questões na instituição.
Nesse sentido, as FIPMoc desenvolvem um trabalho de orientação e acompanhamento
de seus docentes, mediante uma Comissão de Avaliação, que funciona sob o critério de
reuniões semanais, com horários e dias flexíveis para atender às necessidades dos professores.
Cada professor deve participar de, no mínimo, duas reuniões semestrais (uma para análise da
prova discursiva e outra para a da prova de múltipla escolha).
Essas duas reuniões são remuneradas, e são solicitadas pelo coordenador de curso.
Nessas reuniões, acontece a análise das questões das provas elaboradas pelo professor,
sob o ponto de vista pedagógico e técnico, além da correção do português, em consonância
com os critérios do ENADE, e considerando o sistema adotado pelas FIPMoc na avaliação da
aprendizagem de seus estudantes.
A cada semestre, é recorrente a preocupação que se instala diante da situação de alunos
que não conseguem construir os conhecimentos gerais e os específicos de sua área de atuação.
O problema da dependência cresce a cada semestre, sem que se consiga atender as
necessidades dos acadêmicos.
Da análise da situação, nasceu um projeto de trabalho cujo resultado oportunizará a
todos os alunos um período de revisão dos pontos relevantes de cada disciplina, antes da prova
final.
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A dinâmica envolvendo todos os professores numa perspectiva de recuperar os alunos
na situação em pauta busca auferir sucesso no mínimo com a redução da quantidade de
disciplinas em dependência.

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
2.1 MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Fonte: CPA, 2014

Observa-se pela leitura do gráfico anterior que os segmentos consultados apresentam um
conhecimento satisfatório dos documentos institucionais (PDI, PPI, PPC, Regimentos,
Instruções normativas etc.).
2.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO

As ações de responsabilidade social desenvolvidas pela instituição estão contempladas
no PDI mediante a atuação de seus Núcleos de Atenção à Saúde e Práticas Profissionalizantes
- NASPP e o Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ, além do Núcleo de Apoio Empresarial NAE e do Laboratório de Publicidade de Propaganda – LAPP.
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Entrada do NPJ FIPMoc

Prédio do NASPP FIPMoc

O NPJ presta atendimentos advocatícios à população carente da cidade. A tabela abaixo
apresenta a quantidade de atendimentos realizados no ano de 2014:
ATENDIMENTO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA (NPJ) DAS FIPMoc
MÊS

jan fev mar abr mai jun

ATENDIMENTOS

150 716 859 809 869 442 42 655 923 791 642

ESTAGIÁRIOS DO NPJ
AÇÕES NOVAS
AUDIÊNCIAS
MANIFESTAÇÕES EM
PROCESSOS ATIVOS

jul ago

set out nov dez TOTAL
81

6979

18 225 243 253 253 253 66 264 284 285 285 285

2714

7

26

69

94 134 134 66

25

92 109 118 115

989

72

55

48

48

72

50

42

709

146 129 202 171 201 203 180 183 224 225 159 174

2197

77

49 71

66

59

Fonte: NPJ, 2014

O NASPP promove a inclusão social através do atendimento de qualidade a
população carente principalmente dos bairros localizados no entorno da IES. Oferece
atendimentos nas diversas áreas da saúde: Enfermagem, Biomedicina, Fisioterapia, Psicologia,
Farmácia e Medicina.
ATENDIMENTOS NASPP – 2014
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

ENFERMAGEM
Atendimentos

321

293

146

447

288

205

174

181

288

178

181

183

2885

Vacinas

268

357

260

497

807

323

126

346

472

269

114

0

3839

Pacientes
atendidos

491

196

176

447

574

320

202

319

439

257

170

105

3696

Estagiários

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Relatório de Avaliação Institucional – Interna – Versão Parcial - 2014

13

FARMÁCIA (MEDICAMENTOS)
Comprimidos

20.759 32.600 32.598 25.828 23.559 16.325 16.014 41.600 31.726 36.045 25.994 29.034 332082

Frascos

86

256

248

316

238

226

136

296

25

298

241

184

2550

Tubos

20

123

89

44

73

52

16

28

42

58

64

54

663

DIU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1
168

Cartelas

7

4

12

12

22

13

11

21

18

12

19

17

Ampolas

0

11

1

8

8

10

2

3

9

4

1

9

66

Sais

26

37

22

0

0

3

7

61

34

36

22

12

260

Pacientes
atendidos

356

811

710

734

752

524

453

912

764

836

710

684

8246

Estagiários

0

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

198

LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - BIOMEDICINA E FARMÁCIA
Exames

243

2983

2489

2903

2727

2635

1588

3344

3206

3079

2677

1914

29788

Estagiários

0

31

31

31

31

31

31

29

29

29

29

29

331

Pacientes
atendidos

46

289

246

350

290

268

170

299

283

275

300

258

3074
13627

AMBULATÓRIO MÉDICO
Consultas

128

1040

1041

1281

1366

1129

590

1324

1547

1515

1452

1214

Procedimentos

0

161

200

181

180

201

121

163

245

255

254

147

2108

Estagiários

0

417

417

417

417

417

417

519

519

519

519

519

5097

Pacientes
atendidos

128

1040

1041

1281

1366

1129

590

1324

1547

1515

1452

1214

13627

PSICOLOGIA
Atendimentos

0

66

218

263

334

210

167

58

441

511

507

230

3005

Estagiários

0

77

73

73

73

73

73

98

98

98

98

114

948

Atendimentos

6

1272

2080

2998

2888

2796

189

2440

2880

2432

2236

1260

23477

Estagiários

0

42

42

42

46

44

44

53

53

53

53

53

525

Pacientes
atendidos

6

186

240

305

232

314

189

293

349

305

301

308

3028

FISIOTERAPIA

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Procedimentos

0

576

413

502

726

557

384

502

0

0

88

553

4301

Pacientes
atendidos

0

162

156

154

179

145

36

110

0

0

24

161

1127

37

48

47

59

17

0

0

80

135

163

186

191

963

29

37

66

ECG
Procedimentos
ULTRASSOM

Fonte: NASPP, 2014

O LAPP presta serviços à comunidade, como campanhas publicitárias. Esse trabalho é
desenvolvido pelos alunos do curso de Publicidade e Propaganda, auxiliando instituições
filantrópicas, como o Asilo de Velhinhos, o Orfanato, a Casa de Recuperação de Crianças com
Câncer – Projeto Presente.
TRABALHOS REALIZADOS PELO LAPP EM 2014
Atendimento
Atendimento a clientes e elaboração de
Briefing
Planejamento de Campanha
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03

14

Planejamento de Mídia

01

Trabalhos de criação
LOGOMARCA
15
PANFLETO
07
VT
01
SPOT
03
JINGLE
01
CARTÃO DE VISITA
10
BANNER DE INTERNET
04
MÍDIA SOCIAL (facebook)
04
CONVITE
02
FOLDER
03
LAYOUT CAMISETA
06
BANNER
05
Trabalhos de Produção
SPOT
03
VT comercial
01
Vídeo Institucional
00
JINGLE
01
Vídeo aulas
Gravação e edição
04
Blog LAPP
www.agencialapp.blogspot.com
Nº de publicações
20
Mídia Social do Lapp
Postagens na página oficial no Facebook
100
Produção do Programa República
Elaboração de pautas
93
Produção de programas
31
Rádio FIP Web
Programas produzidos
140
Fotografia
Produção Ensaio Fotográfico
10
Fonte: LAPP, 2014

As FIPMoc contemplam a inclusão social, de duas maneiras: concedem bolsas de
estudo e mantêm parcerias e convênios, com a intenção de privilegiar o discente socialmente
menos favorecido. Além disso, aderiu aos programas FIES e PROUNI do Governo Federal.
A acessibilidade é outro aspecto considerado pela FIPMoc. O prédio oferece
condições de inclusão para os portares de necessidades especiais (elevador, rampas, piso tátil,
placas de identificação em braile, banheiros adaptados etc.)
Mantendo sempre a preocupação em formar seus discentes para a vida, as FIPMoc
encontrou na recepção aos calouros uma forma de reforçar seu compromisso social. É
promovido todo início de semestre um Trote Solidário com o intuito não só de integrar os
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alunos novatos mas também de promover ações sociais destinadas à comunidade através de
uma Gincana Solidária. Em 2014, foram arrecadados alimentos não perecíveis que foram
doados a instituições carentes da região.
Entrega de donativos da Gincana Solidária – 2014/2

Fonte: ASCOM, 2014

Todas essas ações são coerentes com as diretrizes contempladas no PDI
2010/2014, especialmente as ações de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social,
visando ao desenvolvimento sócio-econômico da região Norte de Minas, vales do
Jequitinhonha e Mucuri.

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS

3.1 POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO

As FIPMoc têm como diferencial uma proposta pedagógica integradora, mediante
a inserção da iniciação científica no cotidiano da sala de aula, por meio do Projeto
Interdisciplinar desenvolvido pelos alunos, semestralmente, em todos os cursos.
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Fonte: CPA, 2014

Fonte: CPA, 2014
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Fonte: CPA, 2014

Percebe-se um alto grau de satisfação no item pesquisa entre os respondentes. A
explicação para isso pode estar nos investimentos feitos pela IES para aumentar a pesquisa
dentro da instituição.
A IES possui, em seu PDI, diretrizes claras para a pesquisa e a pós-graduação, e tem por
meta alcançar elevados níveis de titulação de docentes e técnico-administrativo.
Para esse objetivo, busca convênios com outras instituições de ensino superior para a
promoção de programas de pós-graduação stricto sensu, como convênio com a Universidade
Estadual de Montes Claros para realização do mestrado em saúde.
Em 2014, foram ofertados cursos de pós-graduação em: Administração Estratégica com
Ênfase em Gestão Pública e Privada, Direito Público com Ênfase em Direito Processual e
Direito Militar, Enfermagem do Trabalho, Engenharia de Segurança do Trabalho,
Farmacologia e Toxicologia Clínica, Gestão da Produção e Qualidade, Gestão e Auditoria em
Saúde, Urgência e Emergência com ênfase em Terapia Intensiva. Esses cursos observam os
referenciais de qualidade e resultam de diretrizes claras e adequadamente implantadas
conforme o PDI.
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A instituição reorganizou o sistema de monitoria, melhorando-o qualitativamente. Os
monitores são escolhidos mediante processo seletivo, e acompanhados mensalmente pelas
coordenadorias dos cursos, por meio de relatórios que buscam avaliar o cumprimento dos
objetivos pedagógicos do programa. Os alunos são remunerados pelo programa de bolsas de
monitoria.
O Programa de Iniciação Científica (PROIC - FIPMoc), vigente desde 2011, conta com
bolsas decorrentes de convênio firmado com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais – FAPEMIG, destinadas aos acadêmicos da graduação. No ano de 2014, foram
aprovados os seguintes projetos:
Relação de Projetos de Pesquisa Aprovados – PROIC 2014/2015
Estudante
Brisa Jorge Silveira

Orientador
Karina Andrade de Prince

Curso
Medicina

Jéssica Freitas Santos

Marcos Vinícus Macedo
de Oliveira
Marcos Vinícus Macedo
de Oliveira

Enfermagem

Daniel Batista da Silva
Amorim
Lucianne Vanelle Sales
Freitas

Ramon Risério Dourado
Leite
Humberto Gabriel
Rodrigues

Engenharia
Elétrica
Medicina

Lorenna Rabelo Oliveira
Leal
Thaís Borges Leal

Daniella Araújo Veloso
Poppof
Carlos Eduardo Mendes
D’Ângelis

Medicina

Luana Silva Rodrigues

Fisioterapia

Lucas Borém Correa
Machado

Érika Goulart Veloso
Escobar
Maria das Mercês B. C.
Machado

João Afonso de A. Neto

Alessandro Rosa da Silva

Karoline Leite de Aencar

Ramon Alves de Oliveira

Kaio Fellipe Sousa Jacome

Ricardo Alcântara da
Silva
Jair Almeida Carneiro

Engenharia
Civil
Arquitetura
e Urbanismo
Medicina
Medicina

Jair Almeida Carneiro

Medicina

Amanda Ferraz Oliveira

Tereza Cristina P. G.
Catrink
César Rota Júnior

Engenharia
de Minas
Psicologia

André Vinícius N. Santana

Ricardo Pinto de Carvalho

Jéssica Carvalho Freitas

Humberto Gabriel
Rodrigues

Engenharia
de Produção
Medicina

Lays Viana Freitas

Fábio Ribeiro

Samara Cardoso de Sá

Matheus Felipe Marques
Fonseca
Frederico Leão Santos
Gabriela Lemos Lages

Enfermagem

Medicina

Medicina

Medicina

Projeto
Avaliação da adesão à vacina contra o HPV e
conhecimentos acerca do Ca de colo de útero
Prevalência de depressão em idosos atendidos
pelo centro de referência ao idoso
Prevalência de demência e dependência
funcional em idosos atendidos pelo centro de
referência ao idoso
Dispositivo para monitoramento da
compressões de RCR em tempo real
Ingestão de vitamina B12 por gestantes no Vale
do Jequitinhonha e sua relação com carências
nutricionais
Diagnóstico do Câncer de Mama: efeitos da
doença na QV de mulheres
Efeito do exercício físico sobre o controle
glicêmico e perfil metabólico em indivíduos
diabéticos
Avaliação da capacidade funcional de pacientes
com Doença de Parkinson
Percepção dos médicos plantonistas acerca da
implantação do sistema de Triagem Manchester
em U/E em ginecologia/obstetrícia
Diagnóstico da variação de temperatura em
residências populares de Montes Claros
Análise do projeto arquitetônico do presídio de
Montes Claros
Epidemiologia do Câncer de Mama em Montes
Claros
Prevalência e fatores associados à fragilidade
em idosos institucionalizados
Fatores associados à fragilidade em idosos em
um centro de Referência
Análises físico-químicas e microbiológicas de
água mineral potável no norte de Minas
Conversando sobre hiperatividade na escola:
tensionando certezas, construindo saberes.
Construção e caracterização de uma biobateria
a partir de subprodutos de agricultura
Ingestão de sódio e potássio por gestantes no
Vale do Jequitinhonha e sua relação com
orientações nutricionais
Avaliação da qualidade do sono em pacientes
com cefaléia assistidos no NASPP

Relatório de Avaliação Institucional – Interna – Versão Parcial - 2014

19

Francine Possidônio Leão

Ana Augusta M de Souza

Medicina

Amanda Miranda Ferreira

Eduardo Gonçalves

Medicina

Ana Luiza Silveira Ferreira

Anamaria de Souza
Cardoso
Rafael Silveira Freire

Medicina

Marcela Oliveira
Nepomuceno
Míria Rita Duarte

Medicina

Josiane Santos Brant
Rocha
Fonte: Coordenação de Pesquisa FIPMoc, 2014

Medicina

Eventos adversos pós-vacinação em crianças no
norte de Minas Gerais, 2009-2013.
Perfil epidemiológico das meningites no estado
de Minas Gerais
Perfil epidemiológico das portadoras de HPV
atendidas pelo NASPP
Uso de drogas entre estudantes do ensino
médio em Montes Claros
Prevalência de DM II em mulheres climatéricas
nas ESF de Montes Claros

As FIPMoc possuem dois periódicos científicos destinados à publicação de trabalhos de
seus alunos, professores e da comunidade acadêmica em geral. São eles: Revista
Multidisciplinar e REAGE.
A Revista Multidisciplinar das FIPMoc é um periódico que tem como principal objetivo
divulgar a produção científica de seus alunos e professores. Desde a publicação de seu
primeiro número, em agosto de 2003, a revista vem demonstrando uma evolução na qualidade
de suas publicações. Indexada pela Capes como B5, também recebe produções científicas de
todo o Brasil. Seu corpo editorial é composto por mestres e doutores de diversas instituições
de ensino superior, e a submissão de artigos acontece durante todo o ano, pelo site: www.fipmoc.edu.br/revista.
A REAGE – Revista de Engenharia, Arquitetura e Gestão, criada em 2014, tem por
objetivo atender às necessidades de informação tecnológica e apoio profissional dos
engenheiros em formação e graduados brasileiros. Os artigos e reportagens buscam apresentar
uma análise qualificada e atualizada dos temas de interesse de quem atua no projeto e na
execução, vinculada às áreas tecnológicas.
A revista REAGE busca inovar e incentivar os discentes e docentes dos cursos das áreas
tecnológicas das FIPMoc a pesquisar, criar ou aprimorar novos produtos, serviços ou
processos.

Capa da edição n. 1 da revista REAGE

Capa da edição n. 20 da Revista Multidisciplinar das FIPMoc
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As FIPMoc possuem um CEP (Comitê de Ética em Pesquisa), para que os professores
envolvidos em pesquisa científica e os estudantes que compartilham dessas investigações
acadêmicas tenham a oportunidade de submeterem seus projetos de pesquisa.
Devidamente regulamentado junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do
Conselho Nacional de Saúde (CONEP), o CEP das FIPMoc recebe as propostas de pesquisa
em

formato

eletrônico,

através

da

Plataforma

Brasil

(http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf). Essa Plataforma é uma base nacional
e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos para todo o sistema
CEP/CONEP.
Suas reuniões mensais estão inseridas no calendário das atividades das FIPMoc e são
realizadas na sede das FIPMoc, conforme dia e horário pré-estabelecidos. No ano de 2014
foram analisados pelo CEP das FIPMoc 76 projetos de pesquisa.
A extensão tem por fundamento o perfil do egresso preconizado pelo PPI (Projeto
Pedagógico Institucional), que visa à formação de profissionais generalistas dirigida a uma
sólida inserção no mercado de trabalho.
A preocupação com a Extensão também está estabelecida no PDI e os índices de
satisfação encontrados na pesquisa demonstram que a IES mantém um compromisso social
com a comunidade montes-clarense.

Fonte: CPA, 2014
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Fonte: CPA, 2014

Fonte: CPA, 2014
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Em 2014, foi realizado um grande Projeto de Extensão que envolveu todos os cursos das
FIPMoc: o FIP Cidadania.
O projeto aconteceu durante toda a manhã do sábado de 1º de novembro na Escola
Municipal Celestino Pereira Salgado localizada no bairro Jardim Primavera.
O projeto consistiu em oficinas diversas oferecidas por alunos e professores das FIPMoc,
sob supervisão das coordenadorias de curso.
A FIP Cidadania teve como objetivos:

•

Levar, àqueles que não têm acesso, serviços e informações que lhes garantam
uma boa condição como cidadãos e uma vida digna.

•

Engajar alunos das FIPMoc em uma causa importante e solidária, além de
oferecê-los oportunidade de pôr em prática seus conhecimentos de uma forma
significativa.

Esse projeto surgiu da iniciativa de uma aluna do curso de Direito a partir da finalização
do Projeto Interdisciplinar 2013.

Fonte: ASCOM, 2014
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Fonte: ASCOM, 2014

Outro importante projeto de extensão é o projeto de apoio psicopedagógico realizado
pelo SAP. Consiste em levar à comunidade, durante os momentos de divulgação dos cursos
em escolas públicas, particulares e cursinhos informações quanto à escolha da profissão tais
como: a) dificuldade na escolha profissional de alunos de escolas públicas e privadas, dada ao
grande número de possibilidades de profissões e ao aumento de acessibilidade via políticas
públicas de educação superior; b) dificuldade de enfrentamento do momento de transição para
o novo papel social de formação profissional ou atualização. Esse projeto é desenvolvido
através do SAP em parceria com o curso de Psicologia das FIPMoc.

3.2 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
A qualidade da comunicação das FIPMoc pode ser percebida através dos gráficos
abaixo, em que a maioria dos respondentes, nas três categorias (discentes, docentes e técnicosadministrativos) consideram-na totalmente satisfatória ou satisfatória.
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Fonte: CPA, 2014

Fonte: CPA, 2014
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Fonte: CPA, 2014

Murais e televisores estão espalhados por toda a IES para divulgação das principais
informações que interessam aos discentes, docentes e técnicos-administrativos. Outro meio de
comunicação utilizado pelas FIPMoc é o site eletrônico (www.fip-moc.edu.br). Esses meios
de divulgação são atualizados constantemente pela ASCOM (Assessoria de Comunicação) sob
supervisão da Diretoria de Marketing.
TV coorporativa instalada no 2º piso das FIPMoc
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Fonte: ASCOM, 2014

Página principal do site das FIPMoc

Fonte: www.fip-moc.edu.br

No contexto da comunicação por meio da mídia televisiva e digital, o Programa
República continuou como destaque na programação da TV Geraes, afiliada da TV Cultura.
Equipe de Produção do Programa República das FIPMoc

Fonte: ASCOM, 2013

O gráfico acerca da percepção da imagem interna e externa das FIPMoc na sociedade
mostra que os docentes, discentes e técnicos-administrativos acreditam que a IES é uma marca
forte no cenário regional.
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Fonte: CPA, 2014

Essa aceitação da marca FIPMoc pode ser comprovada a partir dos vestibulares
realizados pela IES. O número de inscritos aumenta a cada processo seletivo e a procura
acontece por candidatos de todos os estados brasileiros.

Relatório de Avaliação Institucional – Interna – Versão Parcial - 2014

28

Fonte: Setor de TI, 2014

Fonte: Setor de TI, 2014

Relatório de Avaliação Institucional – Interna – Versão Parcial - 2014

29

Fonte: Setor de TI, 2014

3.3 POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES

As ações de atendimento aos discentes propostas no PDI orientam-se em dois pontos:
funcionamento da Central de Apoio ao Acadêmico, da Coordenadoria de Curso, da direção do
campus, da direção acadêmica, da Ouvidoria e do SAP (Serviço de Atendimento
Psicopedagógico). O desenvolvimento acadêmico dos discentes é acompanhado pelo
Coordenador de Curso, através do SCA (Sistema de Controle Acadêmico) que possibilita
acesso à toda a vida estudantil do acadêmico.
Nos espaços de convivência da instituição e no auditório, são desenvolvidas atividades
artísticas e culturais.
A ouvidoria é uma excelente ferramenta de comunicação que se coloca como elo entre a
comunidade e os gestores das FIPMoc na tomada de consciência dos pontos que devem ser
melhorados, assim como os procedimentos que devem ser alterados para que se preste um
melhor serviço ao cidadão.
Além da atividade rotineira do setor, como os atendimentos pelo telefone ou e-mail, a
ouvidora realiza atendimentos pessoais e encaminhamentos diversos contribuindo para o
fortalecimento da cidadania.
Classificação dos atendimentos realizados por e-mail pela Ouvidoria FIPMoc – 2014 (%)
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Classificação do atendimento

(%)

Outros
Sugestão
Reclamação
Crítica
Elogios

57,1
35,2
5,8
1,2
0,9

Fonte: Ouvidoria, 2014

Classificação dos atendimentos presenciais realizados pela Ouvidoria FIPMoc – 2014
(%)
Tipo de atendimento
Informações
Outras
Solicitações
Reclamações
Denuncias
Comunidade externas
Sugestões
Elogios

Frequência (N)
256
156
125
108
54
48
35
28

(%)
31,6
19,3
15,4
13,3
6,7
5,9
4,3
3,5

Fonte: Ouvidoria, 2014

O Serviço de Atendimento Psico-pedagógico (SAP) foi criado com a finalidade de
atender, compreender e contribuir para o enfrentamento de situações emocionais que possam
surgir no decorrer da vida acadêmica do corpo discente. Envolve acompanhamento
psicopedagógico individual e/ou grupal aos acadêmicos, bem como a intervenção em
situações de problemas psicoafetivos, relacionais e institucionais que apresentem algum
comprometimento no processo de formação pessoal e profissional. Os atendimentos visam
identificar, intervir e prevenir dificuldades e problemas dos discentes, seguido de estratégias
de atendimento e orientação para a instituição.

ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SAP NO ANO DE 2014
Levantamento dos Atendimentos Individuais (2014)

CLASSIFICAÇÃO TOTAL DOS ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS
CLASSIFICAÇÃO

1º SEM

2º
SEM

TOTAL

1. Dificuldades de Aprendizagem

9

6

15

2. Transtornos Específicos de Aprendizagem

6

6

12

3. Inclusão Escolar

-

-

-

4. Dificuldades na realização de atividades acadêmicas

14

27

41

5. Dificuldades nos relacionamentos acadêmicos

10

9

19
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6. Dificuldades nos relacionamentos familiares

8

11

19

7. Dificuldades nos relacionamentos amorosos

5

1

6

8. Arrependimento e culpa

-

-

-

9. Busca de reconhecimento

1

1

2

10. Elaboração de perdas

1

4

5

11. Incomodo com a maneira de ser e reagir a situações

17

10

27

12. Insatisfação com atribuições e contingências

16

8

24

13. Obter informação profissional

13

13

26

14. Sexualidade

2

-

2

15. Demanda indeterminada

3

8

11

16. Drogas

-

7

7

TOTAL

105

111

216

Fonte: SAP, 2014

Indicadores TOTAIS de Procedimentos (jan-dez/2014)
INDICADORES DE PROCEDIMENTOS
DESCRIÇÃO

NÚMERO

Número de acadêmicos atendidos

136

Número de atendimentos aos acadêmicos

205

Número de Encontros de Oficinas

12

Número de participantes das Oficinas

47

Número de atendimentos individuais de professores

9

Número de professores atendidos individualmente

9

Número de reuniões de professores

3

Número de professores atendidos nas reuniões

19

Número de reuniões/atendimentos seleção profissional

10

Número de candidatos atendidos

03

Número de reuniões/atendimentos coordenadores

20

Número de coordenadores atendidos

18

Número de palestras

04

Número de alunos atendidos nas palestras

360

Número de pais de acadêmicos atendidas

05

Número de atendimentos de pais de acadêmicos

05

Número de funcionários atendidos

17

Número de atendimentos de funcionários realizados

18

Total de procedimentos (atendimentos) realizados

286

Total de pessoas atendidas nos procedimentos

614

Fonte: SAP, 2014

Outro atendimento diz respeito aos filhos de professores e funcionários de outras
instituições que recebem bolsas de estudos conforme acordo firmado com as duas categorias.
Os professores e funcionários da instituição recebem bolsas para si e para seus dependentes.
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Os dados acima explicitam a existência de uma evidente política de atendimento
aos discentes compatíveis com as diretrizes expressas no PDI, para a realização de todas as
atividades científicas, técnicas e culturais.
As políticas de acesso e permanência dos discentes possuem diretrizes previstas no PDI
e são acompanhadas pelas FIPMoc em correlação com as políticas públicas de financiamento,
tais como o FIES e o PROUNI, assim como programas próprios, de acordo com o contexto
social da região.
Os egressos são acompanhados especialmente quanto a sua inserção no mercado de
trabalho, seu grau de satisfação com as FIPMoc e suas políticas para o ensino, pesquisa e
extensão, comunicação, ambiente interno, e a organização acadêmica, conforme demonstram
os gráficos abaixo:
EGRESSOS

Fonte: CPA, 2014
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Fonte: CPA, 2014

Fonte: CPA, 2014
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Fonte: CPA, 2014

Fonte: CPA, 2014
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Fonte: CPA, 2014

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO

4.1 POLÍTICAS DE PESSOAL
A gestão de pessoas das FIPMoc encontra-se consolidada mediante políticas de pessoal,
carreira, aperfeiçoamento e condições de trabalho coerentes com as metas e objetivos traçados
pelo PDI 2010-2014. Os níveis de decisão encontram-se organizados e estruturados na forma
de organograma institucional de conhecimento geral da comunidade acadêmica.
O Plano de Cargos e Salários define os requisitos relativos à admissão e promoção de
seus profissionais; estabelece trajetórias de carreira de forma que tenham perspectivas de
desenvolvimento e ascensão profissional, bem como os motiva na busca de maior
competência técnica, propiciando, assim, seu crescimento pessoal. A contratação de pessoal
está sujeita às jornadas próprias das categorias, previstas na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) e ajustadas em convenções coletivas. A Instituição possui os maiores salários
do pessoal docente na região e estimula a melhoria da formação profissional de todos os seus
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colaboradores, mediante a concessão de bolsas de estudo de 80% a 100% dos encargos com
mensalidades.
A relação entre a quantidade de estudantes de seus cursos e os recursos humanos,
docente e técnico-administrativo é suficiente para atender os objetos da instituição, mantendo,
ainda, constante mecanismo de contratação, aperfeiçoamento e avaliação. Realizam-se
pesquisas que permitem conhecer e avaliar o grau de satisfação de seu pessoal com as
condições de trabalho, e manter o clima institucional de integração, respeito e estimular as
boas relações interpessoais.
Os profissionais docentes têm experiência no magistério superior e, na formação
profissional de cada um, há professores especialistas, mestres e doutores. Seus profissionais
técnico-administrativos são formados por pessoas com as graduações necessárias em cada área
em que atuam, sendo que, nas áreas que é necessária a formação superior, há profissionais
com especialização e mestrado, inclusive.
Nossos professores apresentam a seguinte titulação:

Fonte: Setor de RH FIPMoc, 2014

Em comparação com 2013, o gráfico demonstra um aumento significativo no
percentual de professores mestres (de 50% para 57%) e doutores (de 15,65% para 19%). Isso
resulta da política de capacitação profissional adotada pela instituição e incentivo à pesquisa.
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As representações gráficas a seguir demonstram como as relações humanas são
observadas pelos atores acadêmicos dentro das FIPMoc.

Fonte: CPA, 2014
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Fonte: CPA, 2014

Fonte: CPA, 2014
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Fonte: CPA, 2014

Com o intuito de favorecer a qualidade nutritiva e incentivar um melhor hábito
alimentício a todos os funcionários, as Faculdades Integradas Pitágoras – FIPMoc
contemplaram seus colaboradores administrativos com o benefício do cartão Alimentação
Pass.
Ao todo, são cerca de 600 colaboradores que podem utilizar o benefício do cartão
Sodexo. O “Alimentação Pass” dá acesso a estabelecimentos como supermercados, hortifrutis
e padarias, para a compra dos itens indispensáveis para uma alimentação equilibrada. Além
disso, permite aos seus funcionários a escolha de produtos de acordo com as suas restrições
alimentares.
O benefício conta com ampla rede credenciada como hipermercados, hortifrutis e
padarias, permitindo a escolha do estabelecimento que mais agrade o colaborador.
Outra vantagem adquirida pelos funcionários das FIPMoc é a segurança e
flexibilidade. O cartão pessoal é nominal, com valor pré-pago depositado pela empresa e
protegido por senha. Na falta de crédito, o valor da compra pode ser complementado com
outro tipo de pagamento aceito no estabelecimento.
O objetivo principal em proporcionar o benefício é transmitir qualidade de vida e
saúde para o colaborador e para a família com flexibilidade de comprar onde quiser.
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4.2 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO
A organização e gestão institucional são coerentes com o PDI, apresentando
organização acadêmica de Colegiado de Cursos e Conselho Superior, com participação dos
segmentos da comunidade universitária (conforme demonstram os gráficos a seguir). As
Coordenadorias de Curso, os Núcleos Docentes Estruturantes - NDE, o Colegiado de Cursos e
o Conselho Superior se reúnem com regularidade, conforme previsto no calendário
institucional, e são lavradas, atas devidamente arquivadas na secretaria da instituição.

Fonte: CPA, 2014
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Fonte: CPA, 2014

Fonte: CPA, 2014

Os resultados levantados pela CPA demonstram claramente que a gestão das FIPMoc se
dá mediante o funcionamento de suas Coordenadorias de Curso, Núcleo Docente Estruturante
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- NDE, Colegiado de Cursos, Conselho Superior, que atuam de forma independente e com
autonomia em relação à mantenedora, com participação dos diversos atores acadêmicos,
conforme diretriz expressa no PDI, regimento interno, pautando nos princípios da qualidade
acadêmica.
As coordenadorias de curso encontram-se implantadas com plena autonomia para a
condução dos processos de gestão acadêmica. Todos os cursos possuem um Núcleo Docente
Estruturante – NDE nos precisos termos da legislação educacional.
4.3 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Os dados econômicos denotam a sustentabilidade financeira das FIPMoc, resultante do
crescimento do número de alunos expressamente contido no PDI. A IES não conta com outra
forma de captação de recursos, além da advinda de mensalidades dos alunos, e a projeção do
balanço financeiro efetuada na elaboração do PDI prevê um plano de investimentos para a
infraestrutura dos cursos e para a ampliação da instituição.
A aplicação desses recursos reflete uma adequada política institucional estabelecida no
PDI para manutenção das instalações, atualização de equipamentos e materiais, e demais
investimentos nas atividades finalísticas das FIPMoc, o ensino, a pesquisa e a extensão.
Toda a Contabilidade e finanças da instituição são auditadas por uma empresa
internacional - PRICE WATERHOUSE, que atesta os procedimentos administrativos e
financeiros previstos e realizados pela administração.
Abaixo, apresentamos resumo do orçamento da IES no ano de 2014, onde são previstas
as receitas e despesas / investimentos.
Como se pode constatar, neste planejamento, além da previsão de receitas, estão
previstas as despesas com pessoal, encargos trabalhistas, despesas administrativas e
financeiras, e os investimentos com livros, equipamentos, laboratórios etc.
RESUMO ORÇADO E REALIZADO – 2014
FACULDADES INTEGRADAS
PITÁGORAS

MOVIMENTAÇÃO
2014
%

Receita Bruta
Impostos
Receita Líquida
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Custo Operacional
Custo Direto
• Pessoal
•

Administrativas

•

Materiais

•

CMV

Custo Indireto
• Pessoal
•

Administrativas

•

Outras despesas operacionais

•

Financeiras

73,90%
31,0%
31,0%

42,90%
17,30%
24,40%
-0,1%

Res. Operacional Interno

1,4%
24,8%

Bad Debt

2,0%

Res. Operacional após Bad Debt
Investimentos do Exercício

22,80%
8,9%

Provisão p/ Perda em Clientes / Diferido
Resultado Operacional

14,00%

Receita Financeira
Outras Receitas
Receita não operacional
Resultado após outras receitas

1,5%
0,0%
0,0%
15,50%

Fonte: Diretoria Financeira FIPMoc, 2014

A sustentabilidade financeira apresentada é coerente com a diretriz especificada no PDI,
que estabelece ser a captação de recursos exclusivamente oriunda da prestação de serviços
educacionais; e sua aplicação para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e
extensão submete-se a orçamento levantado pela coordenadoria de cada curso ou setor das
FIPMoc, com aprovação do Conselho Superior. Os investimentos são devidamente
controlados pela Diretoria Financeira.
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Esses controles permitem uma perfeita implantação das políticas de investimentos em
equipamentos e de expansão e/ou conservação do espaço físico, necessárias à adequada
implementação dos programas de ensino, pesquisa e extensão, além de melhoria do resultado
operacional, o que denota uma sustentabilidade financeira nas FIPMoc.

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA
Os gráficos abaixo demonstram a opinião dos entrevistados em relação à infraestrutura
das FIPMoc. Apesar de ter percentual alto de satisfação a instituição investe constantemente
na manutenção e ampliação da infraestrutura do campus.

Fonte: CPA, 2014
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Fonte: CPA, 2014

Fonte: CPA, 2014

As fotos a seguir mostram alguma sobras de infraestrutura realizadas em 2014
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Rampas de acesso de acordo com as normas de acessibilidade

Fonte: ASCOM, 2014

Escada de acesso ao Núcleo de Atendimento Empresarial - NAE

Fonte: ASCOM, 2014

Ampliação do número de salas de aula
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Fonte: ASCOM, 2014

Criação de salas de aula interativas

Fonte: ASCOM, 2014

Início das obras do CEPEAGE

Fonte: ASCOM, 2014

4 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE
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A partir de observações feitas durante o ano de 2014 foram geradas as seguintes ações:
Item
Planejamento e avaliação
institucional
Responsabilidade social

Políticas para Ensino,
pesquisa

Demanda
- Alinhar a estrutura das
avaliações com a proposta
pedagógica da IES
- Oferecer atendimento
jurídico e de saúde à
população
- Acolher calouros
- Ampliar o conhecimento
dos alunos

Ação
- Criação da Comissão de
Avaliação de provas.
- Aumento nos atendimentos
do NPJ e NASPP
- Institucionalização do Trote
Solidário e Gincana Solidária
- Oferecimento de cursos e
oficinas, tais como:
Nivelamento de Português;
Língua Brasileira de Sinais Libras, Treinamento em
Primeiros Socorros, gratuitos
para alunos e funcionários.

- Ampliar o espaço de
pesquisa

- Consolidação do PROIC
- Criação da revista REAGE

- Ampliar os projetos de
extensão

- Criação do projeto de
extensão FIP Cidadania
- Criação do projeto de
extensão de apoio
psicopedagógico

Política de atendimento aos
docentes

Políticas de gestão

- Acolher calouros

- Criação da semana de
acolhida aos calouros

- Ampliar o serviço de
atendimento da ouvidoria e
SAP
- Aumentar o número de
mestres e doutores

- Ampliação da carga horária
de atendimento nos setores
da ouvidoria e SAP
- Incentivo à capacitação
docente strito sensu,
mediante parceria com a
UNIMONTES, na promoção
do mestrado na área da saúde
e ajuda de custo aos docentes
matriculados em programas
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Item
Infra-estrutura

Demanda

Ação
de mestrado e doutorado.
- Ampliação e construção dos - Início da construção do
laboratórios dos cursos de
CEPEAGE
Engenharia, Administração e
Arquitetura

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este relatório de Avaliação Institucional Interna enfoca o desempenho da Gestão
Executiva e Acadêmica no ano de 2014.
Fazendo-se uma análise comparativa desse período com o anterior, constata-se que as
FIPMoc continuam com seu processo evolutivo em todas as áreas avaliadas.
O processo de avaliação interna consolida-se cada vez mais como instrumento de
planejamento e gestão, uma vez que fornece o diagnóstico das ações desenvolvidas no âmbito
das FIPMoc
A direção das FIPMoc utiliza os relatórios da Avaliação Institucional como indicador na
melhoria da qualidade dos serviços oferecidos aos discentes, docentes e aos técnicoadministrativos, além do atendimento à comunidade em geral, por meio dos projetos de
extensão.
Com a publicação do Relatório de Avaliação Institucional 2014, os diversos órgãos de
gestão executiva e acadêmica da instituição passarão à análise e interpretação dos dados e
considerações, como forma de melhoria qualitativa das FIPMoc.
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
AVALIAÇÃO DA INSTUIÇÃO PELOS DISCENTES
ENSINO
Totalmente
Satisfatório

Satisfatório Insatisfatório

Totalmente
Insatisfatório

Não sabe
ou tem
dúvidas

Como você avalia a qualidade do plano de ensino
apresentado pelo professor?
Como você avalia as alternativas oferecidas pelo
professor para superar as dificuldades de
aprendizagem?
Como você avalia seu professor em relação à
empatia?
Como você avalia seu professor em relação ao
conteúdo?
Como você avalia o comprometimento do
professor com o curso que você realiza?
Como você avalia seu professor em relação à
didática?
Como você avalia o trabalho do professor para a
integração das disciplinas cursadas neste
semestre?
Como você avalia seu professor em relação à
pontualidade?

PESQUISA
Totalmente
Satisfatório

Satisfatório Insatisfatório

Totalmente
Insatisfatório

Não sabe
ou tem
dúvidas

Cooperação entre os docentes e os acadêmicos para o
desenvolvimento da pesquisa nas FIPMoc?
Como avalia a valorização da pesquisa e do pesquisador
pelas FIPMoc
Como você avalia as condições existentes para a
pesquisa nas FIPMoc?
Sua participação em grupos de pesquisa e estudo nas
FIPMoc / Outras IES?
Como você avalia sua participação em eventos
científicos em geral, sua leitura e produção científica?
Eventos científicos promovidos pelas FIPMoc?
Como você avalia a política e os mecanismos para
incentivo a pesquisa e grupos de estudos?
Como você avalia a integração entre a pesquisa e o
ensino nas FIPMoc?

EXTENSÃO
Totalmente
Satisfatório

Satisfatório Insatisfatório

Não sabe
Totalmente
ou tem
Insatisfatório
dúvidas

Como você avalia a divulgação das atividades e
eventos de extensão nas FIPMoc?
Como você avalia a valorização das atividades e
eventos de extensão pelas FIPMoc?
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Como você avalia a quantidade e qualidade dos
eventos de extensão promovidos pelas FIPMoc?

Como você avalia a cooperação dos docentes para
as atividades de extensão?

Como você avalia sua participação em projetos
coletivos e eventos de extensão em geral?

Como você avalia a interação das atividades de
extensão com o ensino promovido pelas FIPMoc?
Como você avalia a importância das atividades de
extensão desenvolvidas pelas FIPMoc para a
sociedade?

ORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Totalmente
Satisfatório

Satisfatório

Insatisfatório

Totalmente
Insatisfatório

Não sabe
ou tem
dúvidas

Conhecimento dos cargos e funções
existentes nas FIPMoc
Clareza sobre o funcionamento, as
competências e responsabilidades de cada
setor administrativo das FIPMoc
Conhecimento das políticas das FIPMoc para
o Ensino, Pesquisa e Extensão
Participação da comunidade acadêmica no
planejamento e tomada de decisões na
FIPMoc

COMUNICAÇÃO INTERNA
Totalmente
Satisfatório

Satisfatório Insatisfatório

Totalmente
Insatisfatório

Não sabe
ou tem
dúvidas

Comunicados e informes sobre
eventos internos e externos da
FIPMoc
Qualidade da informação prestada
nos diversos setores da FIPMoc
Formas de comunicação/informação
visual no Campus (murais, cartazes,
internet etc.)
Encaminhamento de requerimentos
, convocações, protocolos de
documentos etc

AMBIENTE INTERNO
Totalmente
Satisfatório

Satisfatório Insatisfatório

Não sabe
Totalmente
ou tem
Insatisfatório
dúvidas

Equipamentos e materiais disponíveis para as
atividades de ensino e complemantares (projetor,
quadro, laborátorios, etc)
Como você avalia a qualidade e quantidade do
acervo da biblioteca em seu curso?
Condições do espaço físico onde desenvolve as
atividades de formação (salas de aula, biblioteca,
laboratórios)
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Condições de estrutura física do campus em geral
(iluminação, ventilação, mobiliário, acústica, limpeza,
segurança, aparência estética)
Como você avalia a localização e as condições de
acesso ao campus das FIPMoc?

AVALIAÇÃO DA INSTUIÇÃO PELOS DOCENTES
PESQUISA
Totalmente
Satisfatório

Satisfatório Insatisfatório

Totalmente
Insatisfatório

Não sabe
ou tem
dúvidas

Como avalia a valorização da pesquisa e do pesquisador pelas
FIPMoc?
Como você avalia as condições existentes para a pesquisa nas
FIPMoc?
Eventos científicos promovidos pelas FIPMoc?
Cooperação entre os docentes e os acadêmicos para o
desenvolvimento da pesquisa nas FIPMoc?
Sua participação em grupos de pesquisa e estudo nas FIPMoc
/ Outras IES?
Como você avalia sua participação em eventos científicos em
geral, sua leitura e produção científica?
Como você avalia a política e os mecanismos para incentivo a
pesquisa e grupos de estudos?
Como você avalia a integração entre a pesquisa e o ensino nas
FIPMoc?

EXTENSÃO
Totalmente
Satisfatório

Satisfatório Insatisfatório

Não sabe
Totalmente
ou tem
Insatisfatório
dúvidas

Como você avalia a valorização das atividades e eventos de
extensão pelas FIPMoc?
Como você avalia a interação das atividades de extensão
com o ensino promovido pelas FIPMoc?
Como você avalia a cooperação dos docentes para as
atividades de extensão?
Como você avalia sua participação em projetos coletivos e
eventos de extensão em geral?
Como você avalia a importância das atividades de extensão
desenvolvidas pelas FIPMoc para a sociedade?
Como você avalia a divulgação das atividades e eventos de
extensão nas FIPMoc?
Como você avalia a quantidade e qualidade dos eventos de
extensão promovidos pelas FIPMoc?

COMUNICAÇÃO INTERNA
Totalmente
Satisfatório

Satisfatório Insatisfatório

Totalmente
Insatisfatório

Não sabe
ou tem
dúvidas

Qualidade da informação prestada nos
diversos setores das FIPMoc.
Comunicados e informes sobre eventos
internos e externos das FIPMoc.
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Como você avalia as alternativas de
publicação da produção acadêmica
disponíveis nas FIPMoc?
Formas de comunicação / informação visual
no Campus (murais, cartazes, internet etc.)
Encaminhamento de requerimentos,
convocações, protocolos de documentos etc.

ORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Totalmente
Satisfatório

Satisfatório Insatisfatório

Não sabe
Totalmente
ou tem
Insatisfatório
dúvidas

Conhecimento dos cargos e funções existentes nas FIPMoc
Clareza sobre o funcionamento, as competências e
responsabilidades de cada setor administrativo das FIPMoc
Conhecimento das políticas das FIPMoc para o Ensino, Pesquisa e
Extensão
Participação da comunidade acadêmica no planejamento e tomada
de decisões nas FIPMoc

AMBIENTE INTERNO
Totalmente
Satisfatório

Satisfatório Insatisfatório

Totalmente
Insatisfatório

Não sabe
ou tem
dúvidas

Equipamentos e materiais disponíveis para as
atividades de ensino e complemantares (projetor,
quadro, laborátorios, informática, internet, etc)
Como você avalia a qualidade e quantidade do
acervo da biblioteca em sua disciplina?
Condições do espaço físico onde desenvolve as
atividades de formação (salas de aula, biblioteca,
laboratórios)
Como você avalia a localização e as condições de
acesso ao campus das FIPMoc?
Condições de estrutura física do campus em geral
(iluminação, ventilação, mobiliário, acústica,
limpeza, segurança, aparência estética)

AVALIAÇÃO DA INSTUIÇÃO PELOS EGRESSOS
PESQUISA
Totalmente
Satisfatório

Satisfatório Insatisfatório

Não sabe
Totalmente
ou tem
Insatisfatório
dúvidas

Eventos científicos promovidos pelas FIPMoc?

Como você avalia as condições para a pesquisa em seu
curso nas FIPMoc?

Como você avalia sua participação em eventos científicos
em geral, sua leitura e produção científica?

EXTENSÃO
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Totalmente
Satisfatório

Satisfatório Insatisfatório

Totalmente
Insatisfatório

Não sabe
ou tem
dúvidas

Como você avalia sua participação em projetos
coletivos e eventos de extensão em geral?
Como você avalia a quantidade e qualidade dos
eventos de extensão promovidos pelas FIPMoc?
Como você avalia a divulgação das atividades e
eventos de extensão nas FIPMoc?

ENSINO
Totalmente
Satisfatório

Satisfatório

Insatisfatório

Totalmente
Insatisfatório

Não sabe
ou tem
dúvidas

Durante seu curso de graduação como você avalia as
alternativas oferecidas pelos professores para superar suas
dificuldades de aprendizagem?
Como você avalia seu grau de satisfação com o curso que
concluiu nas FIPMoc?
Como você avalia seus professores em relação a didática,
conteúdo, pontualidade e empatia?
Como você avalia a importância do Projeto Interdisciplinar para
suas atividades profissionais hoje?
Como você avalia a importância da integração das disciplinas
de seu curso para sua atividade profissional?
Como você avalia o tempo de estudo dedicado por você a sua
graduação?
As disciplinas cursadas nas FIPMoc proporcionaram sua
inserção no mercado de trabalho em que nível?

AMBIENTE INTERNO
Totalmente
Satisfatório

Satisfatório Insatisfatório

Totalmente
Insatisfatório

Não sabe
ou tem
dúvidas

Você avalia as condições do espaço físico
onde desenvolve as atividades de
formação (salas de aula, biblioteca,
laboratórios) e as condições da estrutura
física (iluminação, ventilação, mobiliário,
acústica, limpeza, segurança, aparência
estética) como:
Como você percebia a amizade e
convivência social entre os alunos,
professores e funcionário?
Como você avalia a qualidade e
quantidade do acervo da biblioteca em
seu curso?
Como você avalia sua satisfação em ter
feito parte das FIPMoc?

COMUNICAÇÃO INTERNA
Totalmente
Satisfatório

Satisfatório Insatisfatório

Totalmente
Insatisfatório

Não sabe
ou tem
dúvidas

Encaminhamento de requerimentos , convocações,
protocolos de documentos etc.
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As formas de comunicação/informação visual no Campus
(murais, cartazes, internet etc.), os comunicados e
informes sobre eventos e a qualidade da informação
prestada pelos diversos setores das FIPMoc eram:
Seu grau de conhecimento acerca dos seguintes
documentos: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),
Plano Pedagógico Institucional (PPI), Projeto Pedagógico
de Curso (PPC), Regimento Interno, Instruções
Normativas, manual do acadêmico etc. é:

ORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Totalmente
Satisfatório

Satisfatório Insatisfatório

Não sabe
Totalmente
ou tem
Insatisfatório
dúvidas

Conhecimento das políticas das FIPMoc para o
Ensino, Pesquisa e Extensão

Imagens interna e externa das FIPMoc na
sociedade regional e no meio universitário

AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PELOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
PESQUISA
Totalmente
Satisfatório

Satisfatório Insatisfatório

Totalmente
Insatisfatório

Não sabe
ou tem
dúvidas

Totalmente
Satisfatório

Satisfatório Insatisfatório

Totalmente
Insatisfatório

Não sabe
ou tem
dúvidas

Como você avalia a qualidade dos Eventos científicos
promovidos pelas FIPMoc?

Como avalia a valorização da pesquisa e do
pesquisador pelas FIPMoc?

Como você avalia as condições existentes para a
pesquisa nas FIPMoc?

Como você avalia a participação de funcionários das
FIPMoc no desenvolvimento da pesquisa?

EXTENSÃO

Como você avalia sua participação em projetos
coletivos e eventos de extensão em geral?

Como você avalia a divulgação das atividades e
eventos de extensão nas FIPMoc?
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Como você avalia a importância das atividades de
extensão desenvolvidas pelas FIPMoc para a
sociedade?
Como você avalia a quantidade e qualidade dos
eventos de extensão promovidos pelas FIPMoc?

ORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Totalmente
Satisfatório

Satisfatório Insatisfatório

Totalmente
Insatisfatório

Não sabe
ou tem
dúvidas

Conhecimento dos cargos e funções existentes nas
FIPMoc.
Clareza sobre o funcionamento, as competências e
responsabilidades de cada setor administrativo das
FIPMoc.
Conhecimento das políticas das FIPMoc para o Ensino,
Pesquisa e Extensão.
Participação da comunidade acadêmica no
planejamento e tomada de decisões nas FIPMoc.

COMUNICAÇÃO INTERNA
Totalmente
Satisfatório

Satisfatório Insatisfatório

Totalmente
Insatisfatório

Não sabe
ou tem
dúvidas

Como você avalia os canais de expressão e reivindicação de
melhorias nas FIPMoc.
Comunicados e informes sobre eventos internos e externos
das FIPMoc.
Qualidade da informação prestada nos diversos setores das
FIPMoc.
Encaminhamento de requerimentos, convocações, protocolos
de documentos etc.
Formas de comunicação / informação visual no Campus
(murais, cartazes, internet etc.).

AMBIENTE INTERNO
Totalmente
Satisfatório

Satisfatório Insatisfatório

Totalmente
Insatisfatório

Não sabe
ou tem
dúvidas

Como você avalia a localização e as condições de
acesso ao campus das FIPMoc?
Condições do espaço físico onde são desenvolvidas as
atividades de formação (salas de aula, biblioteca,
laboratórios)
Condições de estrutura física do campus em geral
(iluminação, ventilação, mobiliário, acústica, limpeza,
segurança, aparência estética)
Como você avalia a quantidade e qualidade dos
equipamentos e materiais disponíveis para realização de
suas atividades profissionais?
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