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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Dados da Instituição 

A Faculdade é mantida pela Sociedade Educacional Santa Rita Ltda., uma 

organização que se projeta para contribuir com o desenvolvimento regional. Educação, 

Inovação e Tecnologia constituem os três pilares de sustentação, contemplados desde a 

fundação da mantenedora e concepção da sua mantida. Esses são princípios básicos 

para os Planejamentos Estratégicos e de Desenvolvimento Institucional, bem como para o 

Projeto Pedagógico Institucional e os Projetos Pedagógicos de Cursos, buscando tornar a 

Faculdade representativa no cenário da Educação Superior, do Rio Grande do Sul e do 

Brasil. 

A Faculdade da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves adota como atividades 

principais, o ensino de graduação e de extensão. Pretende inserir-se regionalmente, 

colaborando para a melhoria dos padrões e qualidade de vida das comunidades 

abrangidas. 

 

Breve histórico da IES 

A Faculdade é mantida pela Sociedade Educacional Santa Rita Ltda., uma 

organização que se projeta para contribuir com o desenvolvimento regional. Educação, 

Inovação e Tecnologia constituem os três pilares de sustentação, contemplados desde a 

fundação da mantenedora e concepção da sua mantida. Esses são princípios básicos 

para os Planejamentos Estratégicos e de Desenvolvimento Institucional, bem como para o 

Projeto Pedagógico Institucional e os Projetos Pedagógicos de Cursos, buscando tornar a 

Faculdade representativa no cenário da Educação Superior, do Rio Grande do Sul e do 

Brasil.  

As atividades da Faculdade iniciaram em 2011 com os Cursos Superiores de 

Tecnologia, nos eixos tecnológicos de: Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, 

Infraestrutura e Produção Cultural e Design, todos autorizados, na modalidade presencial. 

O horizonte institucional está projetado para a oferta de cursos de excelência, orientados 

ao mercado e à realidade contextual regional, considerando as necessidades e a cultura 

típica da população local e dos habitantes das cidades vizinhas. O foco da Faculdade e 

dos Cursos encontra-se na construção do estudante por ele mesmo, como profissional e 
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ser humano, e de novas concepções e práticas profissionais, demonstrando a 

preocupação em investir constantemente em instrumentos e meios de trabalho que deem 

suporte ao aperfeiçoamento das diferentes organizações e serviços. 

No ano de 2018, a Sociedade Educacional Santa Rita Ltda., mantenedora da 

referida Faculdade teve sua gestão alterada, quando assumiram os sócios controladores 

da Cruzeiro do Sul Educacional S/A. Assim, a Instituição passou a fazer parte do Grupo 

Cruzeiro do Sul Educacional. 

Em maio de 2019 a Instituição teve aprovação do Ministério da Educação para 

alterar seu nome, passando a se chamar Faculdade da Serra Gaúcha de Bento 

Gonçalves.  

Com a finalidade de dispor de uma infraestrutura física adequada para melhor 

atender seu crescente número de alunos, professores e funcionários, a Instituição possui 

ampla sede localizada na região central de Bento Gonçalves, onde funcionam os setores 

pedagógicos e administrativos. Os principais serviços educacionais estão instalados em 

espaços que comportam satisfatoriamente seus instrumentos de educação para o 

trabalho, como computadores conectados a um servidor próprio de Internet e Intranet, 

serviços de impressão e fotocópias, bem como outros tipos de equipamentos e recursos 

didáticos, como Datashows e laboratórios especializados.  

Os gestores, da mantenedora e da mantida, têm consciência de que não são 

apenas os investimentos em recursos materiais que garantem a excelência na gestão de 

uma educação de qualidade. É necessário sintonizar diferentes aspectos, que envolvem 

também os agentes educacionais, educadores e estudantes, bem como os profissionais 

atuantes no mercado, constituindo grupos focados em interesses comuns de 

profissionalização. Por outro lado, também atentos às tendências mundiais no campo da 

educação e aos avanços das Tecnologias da Informação e da Comunicação, bem como 

sobre seus efeitos socioculturais, preocupam-se também em aperfeiçoar ações voltadas 

para a apropriação de ferramentas em EAD na incrementação das atividades presenciais.  

 

1.2 Composição da CPA 

Atendendo às determinações do Art. 11º da Lei Federal nº 10.861 (BRASIL, 2004), 

ao inciso I, § 2º do Art. 7º da Portaria n° 2.051 (BRASIL, 2004), a CPA está constituída, 

em acordo com a Portaria nº 34/2020, por:  

 

 



7 
 

Coordenadora 

Profa. Ms. Raquel Finkler 

 

Representantes do corpo docente 

Prof.MS. Nédio Andreolli 

Prof.Ms. Karine Callegari 

 

Representantes do corpo discente 

Sr. Luiz Henrique Tecchio 

Sra. Andreza Lazzarotto 

 

Representantes do corpo técnico-administrativo 

Sra. Gisela Busa 

Sra. Daniela Faé 

 

Representantes da sociedade civil 

Sra. Viviane Blanco 

Sra. Silvia Frandoloso da Silva 

 

Representantes dos egressos 

Sr. Felipe Procedi Rasia 

Sr. Marcos Sega 

 

Os membros da Comissão Própria de Avaliação – CPA possuem as atribuições de 

condução dos processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de 

prestação das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP, com atuação autônoma em relação a conselhos e 

demais órgãos colegiados da Instituição.  

Conforme definido no Regulamento da CPA, aprovado pela Resolução CDI nº 

02/2019 de 19 de março de 2019, os membros da Comissão Própria de Avaliação – CPA, 

exercem suas atribuições por tempo determinado conforme explicitado no art. 9º do 

regulamento. 
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1.3 Planejamento estratégico de autoavaliação 

A formação da Comissão Própria de Avaliação – CPA da Faculdade da Serra 

Gaúcha de Bento Gonçalves – FSG Bento está condicionada pela implantação do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, do INEP-MEC (Lei 

10.861, de 14 de abril de 2004) e seu objetivo é coordenar, supervisionar e apoiar as 

diferentes etapas da autoavaliação institucional. A CPA possui membros de diferentes 

segmentos da comunidade acadêmica e também membros externos, que oferecem 

subsídios à efetivação de um amplo e contínuo processo de aperfeiçoamento institucional.  

Todas as ações voltadas à avaliação interna na FSG são planejadas, aplicadas, 

divulgadas e analisadas pela CPA. As avaliações envolvem todos os aspectos do 

processo de ensino aprendizagem, bem como, atividades de extensão e pesquisa, o 

conjunto das condições físicas e administrativas e dos cursos nas modalidades presencial 

e a distância. Contemplando ainda, os aspectos relacionados à gestão institucional, 

detalhados nas diferentes dimensões do SINAES. Dessa forma, a CPA da FSG Bento 

colabora para o acompanhamento dos resultados das ações de todas as áreas, para a 

mudança ou manutenção de práticas e posturas profissionais, primando pela excelência 

educacional.  

O processo de desenvolvimento da CPA ao longo dos anos revela um permanente 

comprometimento da FSG Bento com a qualidade de suas ações, tendo na avaliação 

institucional uma de suas prioridades. 

 

Fundamentação Teórico-metodológica da Avaliação Institucional 

A área da Avaliação Institucional buscou nas ciências humanas e na educação, 

sua fundamentação teórico-metodológicas evidenciadas na Figura 1. Baseado em tais 

fundamentos, foram constituídos processos e projetos que geraram vários relatórios 

disponíveis na IES para as Comissões in loco. 
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Figura 1: Fundamentação teórica e metodológica da Avaliação. 

 

1.4 Ano referência do relatório 

Este relatório de autoavaliação da Faculdade da Serra Gaúcha de Bento 

Gonçalves trata-se do Relatório Integral, de acordo com a Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 65, de 09 de outubro de 2014. Neste relatório, a CPA procurou 

contemplar as informações e ações desenvolvidas no ano de 2020, bem como discutir o 

conteúdo relativo aos dois relatórios parciais anteriores (2018-2019), explicitando uma 

análise global em relação ao PDI e a todos os eixos do instrumento, de acordo com as 

atividades acadêmicas e de gestão, apresentando, ainda, um plano de ações de melhoria 

à IES. A seguir, apresenta-se a Metodologia que sustenta a autoavaliação na FSG - 

Bento.  
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2 METODOLOGIA 

2.1 Instrumentos utilizados na coleta de dados 

Para dar consecução ao seu processo autoavaliativo, a CPA, observando a 

legislação vigente, desenvolveu seus instrumentos de avaliação, observando as 10 

dimensões previstas pelo SINAES, organizadas nos cinco eixos, sendo implementados 04 

processos avaliativos, assim distribuídos:  

 

1) Avaliação do Planejamento:  

Indicador Avaliado: Planejamento – Fórum Docente.  

 

2) Avaliação do Clima Organizacional:  

Indicadores Avaliados: Satisfação Geral; Ambiente Psicossocial; Compensação; 

Percepção sobre o tratamento recebido pela IES; Reconhecimento; Comunicação / 

Informação; Imagem Institucional; Liberdade de Expressão; Qualidade do Grupo Gestor; 

Qualidade do Grupo de Trabalho; Condições de Trabalho; Autonomia; Tipo de Trabalho; 

Participação nas Decisões e Imagem Setorial.  

 

3) Avaliação do Ensino de Graduação:  

Indicadores Avaliados: Missão e Responsabilidade Social / Institucional; Coordenação de 

Curso; Projeto Pedagógico de Curso; Ambiente Virtual / Disciplinas on-line; 

Oportunidades da Ampliação de Formação Acadêmica e Profissional; Políticas 

Institucionais voltadas ao Ensino; Condições para o Ensino; Infraestrutura Institucional / 

Acadêmica; ENADE; Representatividade; Corpo Docente; Corpo Discente e Comissão 

Própria de Avaliação – CPA.  

 

4) Avaliação com os Egressos: 

Indicadores Avaliados: Identificação do Egresso / Curso; Situação Profissional Atual; 

Avaliação do Curso / Instituição e Satisfação Geral.  
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2.2 Segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil consultados 

Os segmentos consultados para a participação no processo de autoavaliação são 

os seguintes:  

a) Alunos (Graduação Presencial); 

b) Professores (Graduação Presencial); 

d) Coordenadores de Curso (Graduação Presencial); 

e) Funcionários Técnico-administrativos (Funcionários da IES); 

f) Alunos Egressos (Graduação Presencial). 

 

2.3 Técnicas de análise dos dados 

As etapas de desenvolvimento dos relatórios avaliativos e as técnicas de análise 

dos dados são:  

 Discussão periódica dos instrumentos com os gestores; 

 Aplicação dos instrumentos avaliativos (sistema on-line); 

 Análise das colocações em cada indicador, com base em dois critérios: 1) Validação 

da Amostra, 50% de participação, ou erro amostral que fique em até 3 pontos; 2) 

Critério de satisfação que corresponde a somatória das alternativas de concordância 

que devem resultar em 60% das respostas; 

 Levantamento das principais potencialidades ou fragilidades do curso, tomando por 

base as colocações avaliativas que se apresentaram;  

 Elaboração dos cadernos de resultados (gráficos e eletrônicos) de curso / geral;  

 Encaminhamento dos cadernos (de forma gráfica e eletrônica) a cada gestor 

responsável ou envolvidos no processo (mantenedora, reitora, pró-reitores, 

coordenações de cursos e gerentes de áreas e setores);  

 Discussão dos resultados com os colegiados específicos;  

 Elaboração do documento que indica as ações decorrentes do processo avaliativo;  

 Divulgação dos resultados da avaliação via Área do Aluno/Professor; Disciplina da 

Coordenação do Curso no Blackboard; correio eletrônico institucional.  
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3 DESENVOLVIMENTO 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

Indicador 1.1 Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e 

Avaliação Institucional 

Para uma instituição cuja missão é promover o conhecimento, o ser humano e a 

sociedade, orientando-se pelo respeito à vida e pela responsabilidade social, focando sua 

atuação especialmente no apoio à Região, a busca contínua de qualificação torna-se 

objetivo e estratégia de ação e a efetivação permanente de processos avaliativos, uma 

ferramenta de qualificação.  

A avaliação institucional se efetiva com a criação, em 2011, da Comissão Própria 

de Avaliação – CPA, e com o permanente processo avaliativo desenvolvido por esta, 

formada por representantes da comunidade acadêmica e da sociedade civil. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade da Serra Gaúcha de Bento 

Gonçalves, como estabelece a Lei nº 10.861, tem atuação autônoma em relação a 

conselhos e demais órgãos colegiados da IES, tendo como atribuição a condução dos 

processos de avaliação internos.  

A CPA é composta por representantes de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica (docentes, técnicos administrativos, discentes e egressos) e da sociedade 

externa à Faculdade (membros da sociedade civil organizada). 

A evolução institucional pode ser observada no relatório integral de avaliação, 

disponibilizado ao MEC por meio do sistema e-MEC, onde se apresenta a evolução da 

IES, bem como suas potencialidades e as ações para a superação das questões que têm 

se caracterizam como fragilidades nas avaliações realizadas. De forma geral, é possível 

verificar uma avaliação institucional consolidada e a evolução crescente da qualidade de 

suas atividades. 

 

Indicador 1.2 Processo de autoavaliação institucional 

A avaliação configura-se, no plano ético, como um mecanismo de prestação de 

contas sobre o compromisso com os interesses coletivos; no plano social, como uma 

referência para análise da missão, orientada para as necessidades regionais; e no plano 

institucional, como ferramenta para o planejamento e para a gestão universitária. 
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Nessa perspectiva, a avaliação atende à própria instituição no desenvolvimento da 

autoconsciência institucional, na definição da missão, de planos e métodos de trabalho; 

ao governo, na definição de políticas públicas e de planos de desenvolvimento da 

educação superior; aos atuais e futuros alunos e professores na indicação de forças a 

serem ampliadas e de fraquezas a serem superadas; à sociedade como um todo na 

proposição de diretrizes para a ação institucional. 

Durante os processos avaliativos a CPA/FSG Bento adota procedimentos 

diversificados, sempre pautados na ética e na discrição. Busca envolver a comunidade 

acadêmica e desmistificar o processo de avaliação, através de compreensão do caráter 

formativo desse processo. 

As dimensões avaliadas são aquelas definidas pelo SINAES, fornecendo subsídios 

para a gestão acadêmica e para o acompanhamento da prática docente no que se refere 

a currículo e conteúdo; metodologia de ensino; interdisciplinaridade; processo de 

avaliação; conduta profissional/ ética, infraestrutura disponibilizada para desenvolvimento 

das atividades acadêmicas, clima organizacional, entre outros. A CPA possui 

infraestrutura própria, Regulamento devidamente aprovado pelos órgãos superiores e 

reúne-se regularmente com suas atas devidamente registradas.  

A metodologia e os instrumentos utilizados no processo de avaliação são 

discutidos, elaborados, aplicados e analisados pela CPA. A Autoavaliação é realizada em 

todos os níveis: docentes, corpo técnico-administrativo, discentes e coordenações de 

curso.  

Para obter eficiência no processo de avaliação interna, a CPA realiza o 

planejamento das ações mediante plano de trabalho que inclui cronograma, distribuição 

de tarefas e recursos humanos, materiais e operacionais. Para garantir a coerência entre 

as ações planejadas e as metodologias adotadas, bem como a articulação entre os 

membros e a observância dos prazos previstos, a CPA apresenta um calendário com 

todas as etapas da avaliação.  

A CPA, por meio de reuniões sobre o processo de avaliação, solicita aos gestores 

acadêmico-administrativos uma análise conjunta dos instrumentos de avaliação nos 

espaços de discussão. Assim, todos os membros da comunidade por meio de suas 

representações são convidados a participarem do processo autoavaliativo, trazendo suas 

contribuições para o processo.  

Após a definição das questões que compõem os instrumentos avaliativos há uma 

análise conjunta entre CPA, coordenações e Núcleo Docente Estruturante (NDE) sobre o 
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período da avaliação. Assim que os instrumentos de avaliação e o período de realização 

do processo autoavaliativo são definidos, a CPA inicia o processo de comunicação à 

comunidade acadêmica nos diversos meios disponíveis na instituição: informativo no 

facebook; mensagem na área do aluno; e-mail institucional dos professores e a ação de 

divulgação pelos coordenadores de curso e pelos docentes em sala de aula.  

Paralelamente a essa ação de comunicação, a CPA inicia a elaboração do 

cadastro das questões no sistema informatizado desenvolvido pelo próprio departamento 

de sistemas da instituição.  

A avaliação fica disponível para a participação da comunidade acadêmica nas 

respectivas áreas – área do aluno, do professor e do colaborador. Ao acessar, tanto 

alunos, quanto professores e funcionários visualizam uma mensagem apresentada em um 

pop-up sobre a realização da avaliação; assim, podem optar por participar naquele 

momento ou realizar a avaliação posteriormente, clicando na opção própria.  

O sistema também permite que o participante inicie a avaliação e possa continuar 

respondendo às demais questões posteriormente, pois cada resposta é salva 

automaticamente, apresentando também o progresso das questões que já foram 

respondidas.  

Quando em período avaliativo, a CPA acompanha diariamente os índices de 

participação de alunos, professores e funcionários, buscando atender ao critério de 

validação da amostra. Os índices são encaminhados semanalmente aos gestores, para o 

acompanhamento da avaliação e apoio ao constante processo de comunicação à 

comunidade acadêmica.  

Após o fim do período, a CPA consolida os resultados da pesquisa. A partir desse 

momento, o sistema possibilita a consulta dos resultados da avaliação quantitativa por 

indicador, da avaliação individual do corpo docente e da avaliação qualitativa. 

Os dados quantitativos e qualitativos, coletados pelos instrumentos da Avaliação 

Geral, são utilizados como instrumentos de gestão e de ação acadêmico-administrativa 

por parte da mantenedora e dos gestores acadêmicos e administrativos, que fazem a 

análise e a apreciação dos resultados, discutindo-os em seus âmbitos de atuação.  

A divulgação dos resultados ocorre por meio de cadernos específicos de 

resultados da avaliação aos alunos, via disciplina de coordenação no Blackboard e área 

do aluno, aos docentes e funcionários, via e-mail institucional e áreas específicas de 

trabalho, bem como nos espaços de discussão (colegiado de curso, NDE, reuniões com 
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os representantes de classe e com os gestores institucionais). Os resultados são 

divulgados por meio de murais e no site da Instituição. 

Os resultados permitem a tomada de ações em diferentes áreas/setores, de 

diversas formas, de que resultam mudanças de comportamento; ações de orientações; 

diálogos; entendimentos; discussões de problemas; busca de soluções ou de outras 

alternativas; execução e planejamento de ações maiores e sistemáticas.  

 

Indicador 1.3 Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica 

A CPA busca assegurar a participação de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica (docentes, discentes e técnico-administrativos) e da sociedade civil organizada 

na sua composição, de acordo com Portaria nº 34/2020, que designa a Comissão Própria 

de Avaliação – CPA, descrevendo seus membros e o segmento de representação.  

A atuação dos seus membros é norteada pelo Regulamento da CPA, aprovado 

pela em Resolução CDI n° 02/2019, que define a constituição e composição da CPA; 

competências e atribuições dos membros; previsão de realização de reuniões; 

desenvolvimento dos projetos avaliativos, dos relatórios, da divulgação e do 

acompanhamento do processo; bem como as relações com a entidade mantenedora, 

gestores da instituição e órgãos reguladores da educação superior brasileira.  

Assim, coletivamente e de forma contínua, a CPA conduz os processos de 

autoavaliação institucional a partir das dimensões/eixos preconizados pelo SINAES e pelo 

seu regulamento.  

A CPA da Instituição possui instrumentos diversificados que são aplicados em 

vários processos, para atender questões fundamentais para os relatórios de 

autoavaliação que são encaminhados aos gestores e para atender as particularidades de 

cada segmento da IES que são objeto de análise.  

Os instrumentos aplicados buscam atender, nos vários processos, questões 

fundamentais para os relatórios de avaliação que são encaminhados aos gestores. Os 

instrumentos utilizados para a coleta de dados são elaborados de forma participativa, 

sendo que, para cada processo/projeto de avaliação, são elaborados instrumentos de 

coleta de dados criados a partir de discussões entre a CPA e os gestores das áreas, de 

maneira a garantir o processo participativo que está no cerne da metodologia adotada 

pela CPA.  

Na sequência, apresentam-se os instrumentos de coleta e sua composição, que 

podem ser analisados pela Comissão no momento da avaliação in loco:  



16 
 

 Avaliação do Planejamento – Fórum Docente (cursos presenciais): instrumento com 

08 questões, direcionado apenas ao corpo docente.  

 Avaliação do Clima Organizacional: instrumento com 37 questões para coordenadores 

de curso presencial, 38 para professores de curso presencial. 

 Avaliação do Ensino de Graduação (cursos presenciais): instrumento com 57questões 

para alunos e 56 para professores e 63 para coordenadores de curso.  

 Avaliação com os Egressos (cursos presenciais e EAD): Instrumento com 27 questões 

para os alunos egressos.  

 

Destaca-se no Quadro 1, a participação da comunidade acadêmica em cada 

processo autoavaliativo nos últimos três anos. Vale ressaltar que a CPA tem uma atuação 

que visa a atender aos requisitos legais, sempre, observando as 10 dimensões previstas 

pelo SINAES, organizadas em 05 eixos, sendo implementados diversos processos 

avaliativos, de acordo com o calendário estabelecido entre a CPA e as áreas envolvidas.  

A CPA vem fazendo um acompanhamento detalhado do processo no intuito de 

avaliar e criar estratégias que envolvam a comunidade acadêmica, de maneira a garantir 

uma crescente participação nos processos de autoavaliação. 

 

Quadro 1: Participação da comunidade acadêmica nos processos avaliativos anos 
de 2018 a 2020.  
Projeto Categoria 2018 2019 2020 

Avaliação de Planejamento – Fórum 
Docente – cursos presenciais 

Professores - 01 02 

Avaliação do Ensino de Graduação – 
cursos presenciais 

Alunos - 286 - 

Professores - 13 - 

Coordenadores - 04 - 

Avaliação de Clima Organizacional 

Coordenadores 06 - - 

Professores 16 - - 

Funcionários 
administrativos 

10 - - 

Avaliação com os Egressos 
(graduação presencial) 

Egressos Graduação 
Presencial 

01 - - 

Avaliação Aulas Remotas (graduação 
presencial) 

Alunos - - 264 

Professores - - 80 

Coordenadores - - 04 

Relatório de Autoavaliação 
Institucional. 

Comissão SINAES - 07* 07* 

Legenda: (*) envolvidos na elaboração do documento. 
Fonte: CPA. 

 

Ao longo do triênio 2018-2020 ocorreu uma evolução na metodologia e nas 

avaliações, bem como um maior envolvimento da comunidade acadêmica nos processos. 
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Indicador 1.4 Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e 

divulgação dos resultados 

Os resultados dos processos autoavaliativos traduzem anseios, expectativas e 

necessidades da comunidade acadêmica, portanto devem subsidiar tomadas de decisões, 

propostas e outras ações que visem a ampliar a qualidade da instituição. Neste sentido, a 

CPA divulga a sua comunidade acadêmica os resultados de seus processos avaliativos 

de forma ética e hierárquica, e cada qual tem acesso aos resultados de acordo com a sua 

respectiva atuação.  

Após uma prévia análise dos resultados de cada avaliação realizada, a CPA inicia 

a elaboração dos gráficos e tabelas comparativas, por curso, por indicador e suas 

respectivas questões, o que permite uma análise ampla e adequada aos gestores. 

Assim que os gráficos e as tabelas são finalizados, a CPA inicia o processo de 

análise dos resultados quantitativos por indicador e suas respectivas questões, 

observando as alternativas de respostas que compõem cada questão dos instrumentos de 

avaliação. A análise de cada questão baseia-se no critério de satisfação representado 

pela soma dos percentuais das alternativas de concordância que deve atingir 60% para 

ser considerado um aspecto bem avaliado. Além da análise quantitativa, a CPA realiza 

leitura/análise das respostas às questões qualitativas, categorizando-as em 

potencialidades, fragilidades e sugestões. 

Desta forma, a CPA faz um levantamento das potencialidades e fragilidades, 

tomando por base as colocações avaliativas que se apresentaram. Além disso, a CPA 

realiza uma análise buscando cruzar os dados quantitativos com as respectivas respostas 

qualitativas, de modo a evidenciar um determinado aspecto a ser observado pela gestão.  

A CPA elenca as fragilidades levantadas no processo autoavaliativo, 

apresentando-as no caderno de resultados para a definição de ações acadêmico-

administrativas de curto, médio e longo prazo, para minimizá-las ou superá-las.  

Após esta etapa, a CPA encaminha o caderno de resultados, por meio eletrônico, 

a cada gestor responsável ou envolvido no processo autoavaliativo - mantenedora, 

diretoria e coordenações de curso. Em especial, a CPA solicita que os resultados sejam 

discutidos nos colegiados de curso (que inclui a participação de docentes e discentes), 

com os membros do NDE e com os funcionários para o aprofundamento da análise dos 

resultados.  
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Após a devolutiva das ações acadêmico-administrativas pelos gestores, a CPA 

fecha os cadernos de resultados e inicia a elaboração dos cadernos específicos para a 

divulgação de resultados gerais à comunidade acadêmica, pautando-se pela ética que 

norteia o processo autoavaliativo da instituição.  

A CPA conta, também, com o apoio dos gestores para a divulgação dos cadernos 

específicos de resultados da avaliação aos alunos, via disciplina de coordenação no 

Blackboard e área do aluno, aos docentes e funcionários, via e-mail institucional e áreas 

específicas de trabalho, bem como nos espaços de discussão (colegiado de curso, NDE, 

reuniões com diretórios acadêmicos e com os gestores institucionais). A divulgação 

também ocorre por meio de murais de divulgação na Instituição e no site. 

Uma ação importante foi a criação de um canal de comunicação da coordenação 

no Blackboard (sala de aula virtual), na qual as coordenações sempre atuam para 

sensibilizar os alunos e docentes em relação a todas as etapas do processo avaliativo.  

Desta forma, tem sido possível obter uma crescente participação e envolvimento 

da comunidade acadêmica na autoavaliação, compreendida como um processo de 

reflexão e autoconsciência institucional, criativo e renovador de análise e síntese das 

dimensões que definem a Instituição.  

Em linhas gerais, os desdobramentos da divulgação e da utilização dos resultados 

da CPA se dão nas áreas/setores das mais diversas formas e, de fato, ensejam 

mudanças de comportamento; ações de orientações, diálogos, entendimentos, 

discussões de problemas, busca de soluções ou de alternativas; execução de ações e 

planejamento de ações maiores e sistemáticas. 

Os resultados das avaliações são apresentados nos diversos órgãos colegiados, 

para que tanto as necessidades, quanto os resultados obtidos sejam discutidos e 

analisados, para o planejamento das ações acadêmico-administrativas. Vale destacar que 

os resultados gerais das avaliações realizadas pela CPA no ano de 2020 constam em 

anexo a este relatório.  

Registra-se que, que a Instituição recebeu diversas Comissões de Avaliação 

Externa do MEC, em visitas in loco, nos anos de 2018 e 2019, como demonstrado no 

Quadro 2. Porém, devido a pandemia decorrente do coronavírus, no ano de 2020 não 

ocorreram visitas de Comissões do MEC à Instituição. Ainda importante registrar que no 

ano de 2019, não houve cursos da FSG Bento que realizaram o Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE). 

 



19 
 

Quadro 2: Avaliação de cursos de graduação in loco no ano de 2019. 

CURSO MODALIDADE PERÍODO 

CONCEITO 

D1 D2 D3 
Final 
Contí
nuo 

Final 
Faixa 

Gestão de Recursos 
Humanos 

Presencial 21/04/2019 a 24/04/2019 4,07 3,73 3,88 3,88 4 

Administração Presencial 02/06/2019 a 05/06/2019 4,44 4,07 4,00 4,16 4 

Gestão comercial Presencial 02/06/2019 a 05/06/2019 3,69 3,40 3,63 3,56 4 

Fonte: CPA. 

 

Quadro 3: Índice geral de cursos ano base 2017, 2018 e 2019. 

2017 2018 2019 

1,54956 2 2,11305 3 
Não publicado até dia 

24/03/2021 

Fonte: CPA. 

 

Quadro 4: Insumos avaliativos 2018/2019. 

Curso Modalidade 
Nota 

ENADE 
Conceito Nota IDD Nota CPC 

Conceito 
Final 

Design de Interiores Presencial 1,6288 2 1,5981 1,5576 2 

Gestão da Qualidade Presencial SC SC SC SC SC 

Gestão Financeira Presencial 4,1017 5 SC 3,3603 4 

Logística Presencial 3,8942 4 SC 3,3227 4 

Legenda: SC = sem conceito 

 

Quadro 5: Insumos avaliativos 2018/2019/2020. 

Nota Ato Legal 

3 
Credenciamento – Portaria Ministerial nº 1363 de 2 de dezembro de 2010, 
publicada no Diário Oficial da União nº 231 de 3 de dezembro de 2010, 
Seção 1, p. 32. 

4 
Recredenciamento – Portaria Ministerial nº 88 de 16 de fevereiro de 2016, 
publicada no Diário Oficial da União nº 31 de 17 de fevereiro de 2016, 
Seção 1, p. 14-15. 
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Indicador 1.5  Relatórios de autoavaliação 

O Relatório de Autoavaliação no qual são sistematizadas e organizadas 

informações institucionais, elaborado pela CPA, tem como objetivo apresentar os 

resultados da Autoavaliação Institucional com base nas avaliações internas e externas. O 

relatório é anualmente postado no sistema e-MEC. 

O processo de autoavaliação objetiva apresentar o contexto institucional e 

identificar as fragilidades e as potencialidades relacionadas às práticas e ao desempenho 

da IES em relação ao seu PDI. Tal diagnóstico é importante e contribui para a tomada de 

decisões de gestores acadêmicos e administrativos. Além disso, o Relatório é referência 

para a configuração e acompanhamento do PDI da Instituição.  

O Relatório é elaborado pela CPA com a participação de gestores acadêmicos e 

administrativos, que contribuem enviando informações específicas sobre as suas áreas. 

Desta forma, permitindo uma reflexão sobre os dados coletados nas pesquisas junto à 

comunidade acadêmica, os resultados das avaliações externas e as ações das áreas da 

IES. 

A CPA é responsável por confrontar os resultados enviados por cada área com as 

informações do PDI e dos demais relatórios emitidos pelo MEC (ENADE e Avaliações 

Externas), permitindo, dessa forma, a contextualização da situação da IES.  

Este relatório de autoavaliação da Faculdade da Serra Gaúcha de Bento 

Gonçalves trata-se do Relatório Integral, de acordo com a Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 65, de 09 de outubro de 2014. No referido documento constam 

as informações e ações desenvolvidas no ano de 2020, bem como a discussão do 

conteúdo relativo aos dois relatórios parciais anteriores (2018-2019), explicitando uma 

análise global em relação ao PDI e a todos os eixos do instrumento.  

Ao final da elaboração, os relatórios de autoavaliação são encaminhados pela 

CPA à Direção Acadêmica e aos gestores da Instituição. É solicitado aos gestores que as 

informações constantes no relatório sejam apresentadas aos seus pares.  

A elaboração do relatório não é um processo estático, mas sim um processo 

dinâmico caracterizado pela atenção às preocupações da comunidade acadêmica, na 

avaliação da qualidade das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. 
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Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

Indicador 2.1 Missão, objetivos, metas e valores institucionais 

Missão Institucional 

Desenvolver pessoas autônomas e éticas para serem agentes de seus projetos de 

vida e de transformação social por meio da educação, cultura e conhecimento. 

 

Objetivos e metas do PDI 

Os objetivos da Instituição são:  

a) produzir e disseminar o conhecimento científico e tecnológico necessário à formação e 

à qualificação de profissionais aptos a enfrentar os desafios da sociedade atual, visando 

participar especial e efetivamente nos processos de desenvolvimento da sociedade 

brasileira;  

b) incentivar o trabalho de investigação científica de modo a promover o desenvolvimento 

da ciência, da tecnologia e da cultura;  

c) promover a divulgação do saber, através do ensino e de publicações;  

d) fomentar o aperfeiçoamento cultural e profissional, de modo a integrar o conhecimento 

às exigências do mundo contemporâneo;  

e) estimular o conhecimento dos problemas do mundo atual, em particular os nacionais e 

regionais;  

f) prestar serviços à comunidade, estabelecendo com ela uma relação de reciprocidade; 

g) promover a extensão aberta à participação da população, visando difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas pela Instituição. 

 

Indicador 2.2 PDI, planejamento didático-instrucional e política de ensino de 

graduação e de pós-graduação 

A Faculdade da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves (FSG Bento) tem compromisso 

com a educação social e profissional, buscando sempre a excelência, na proposta de 

atuação em um ensino profissional, de nível superior e em uma qualidade articulada à 

ideia de educar pela pesquisa integrada à extensão comunitária, sem que se separem 

estas instâncias em iniciativas isoladas. As Propostas Pedagógicas dos Cursos 

consideram em seu bojo as condições para que a dinamização curricular desenvolva 
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estas atividades integradoras, que consolidem as bases para que os mesmos contribuam 

para o desenvolvimento comunitário, orientando-se para a articulação entre teoria e 

prática a partir da leitura das diferentes realidades.  

A Instituição projeta-se pedagogicamente nessa base problematizadora, em que 

as necessidades de formação são levantadas a partir das diferentes percepções da 

realidade e das análises institucionais daí decorrentes, firmando-se em cooperatividade 

com os campos de atuação profissional de seus cursos de graduação. Nesta relação 

entre a Instituição formadora e a sociedade, ambas aprendem e ensinam, dinamizando 

um currículo permanentemente renovado no processo dialógico. As parcerias com as 

organizações regionais proporcionam à Instituição uma atenção especial nas ofertas de 

cursos que qualifiquem os serviços prestados, mediante profissionais egressos atuantes e 

competentes.  

O PDI salienta esta integração com as comunidades, através da ação docente e 

discente, direção, coordenadores, permanentemente discutindo mecanismos de 

aproximação e parceria, com organismos públicos e privados, disseminando o 

conhecimento científico e incorporando novas tecnologias, como preconizam as diretrizes 

curriculares nacionais para os cursos superiores de graduação.  

A Faculdade estabelece em suas bases construtivas as políticas de ensino, 

pesquisa e extensão, articuladas entre si e com base em uma proposta de “ensino pela 

pesquisa-ação operacional, integrada às comunidades de abrangência da IES”. Através 

de seus projetos pretende colaborar cada vez mais para a melhoria dos padrões e 

qualidade de vida das comunidades abrangidas pela sua ação educativa, tanto em suas 

atividades de graduação, formação inicial, quanto de atualização, aperfeiçoamento e pós-

graduação, formação permanente, garantindo a permanente absorção e domínio da 

tecnologia nas diferentes áreas atinentes aos cursos.  

Os sistemas de gestão e financiamento, comprometidos frente às intenções 

explicitadas neste Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, com objetivos e metas 

semestrais/anuais levadas a sério no planejamento e execução, dão a sustentação para 

que as políticas e diretrizes sejam cumpridas. 

 As políticas educacionais da FSG Bento buscam desenvolver uma base sólida de 

formação e desenvolvimento de habilidades e competências para o mercado de trabalho, 

contextualizando o ensino a realidade social, cultural e psicológica. A Instituição visa 

formar cidadãos éticos, críticos, atuantes em seu entorno social, cultural e político, de 

forma autônoma e responsável.  
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Como estratégias para alcançar uma formação integral dos acadêmicos, foi 

implementado o ensino híbrido, que envolve a disponibilização de disciplinas 

semipresenciais (fazendo uso dos 40% a distância permitidos pela legislação).  

Ainda, deve-se pontuar que a organização didática é orientada pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs), sendo que a flexibilidade das matrizes curriculares é 

alcançada por meio das Disciplinas Optativas, Disciplinas On-line (DOLs) e Atividades 

Complementares. 

Da mesma forma que ocorre nas disciplinas presenciais dos cursos, as Disciplinas 

On-line também focalizam a prática pedagógica na participação ativa e crítica do aluno na 

construção/desenvolvimento de competências e habilidades, bem como na formação de 

valores e atitudes. No Ambiente Virtual de Aprendizagem são disponibilizadas diversas 

ferramentas para colaboração e interação (Fórum de discussão, Wiki, Blog, Portfólio, 

Diário, Grupos, E-mail, Mensagens, Avisos, Collaborate, BlackboardStudent, 

BlackboardInstructor, Plataforma Kaltura).  

Por fim, a FSG Bento tem por princípio reger-se pela legislação educacional em 

vigor, tendo seus documentos legais: Regimento Geral, Estatuto, Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPCs) afinados à Missão Institucional. A análise da 

autoavaliação e dos relatórios das Comissões Externas permite constatar uma coerência 

os documentos supracitados. 

 

Indicador 2.3 PDI, política e práticas de pesquisa ou iniciação científica, de 

inovação tecnológica e de desenvolvimento artístico e cultural 

A Constituição enfatiza o famoso tripé ensino/pesquisa/extensão e na sua 

indissociabilidade. O que é um reconhecimento de que o ensinar e o aprender pressupõe, 

necessariamente, o trabalho de investigação. Nesse cenário, a pesquisa da Faculdade 

tem o papel fundamental de contribuir com o desenvolvimento do aluno, na forma de 

produção de conhecimento, e, ao mesmo tempo, resgatar as necessidades da sociedade 

em que está inserido, proporcionando subsídios para que essa possa apoderar-se da 

solução de problemas.  

As ações de pesquisa da Faculdade da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves são 

orientadas pela Ética, pois se propõe a formação humanística de seu aluno; a Inovação 

como impulsionador dos projetos de pesquisa; a Excelência como meta; a Transparência 
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por compartilhar sua produção com a comunidade interna e externa, e a Cultura ao 

Mérito, como forma de estimular o processo.  

A IES entende a atividade de pesquisa como o principal mecanismo do 

desenvolvimento científico e tecnológico e de transferência de conhecimento para a 

sociedade, com forte potencial de contribuição para o desenvolvimento econômico, social 

e cultural, por isso, objetiva:  

a) reforçar o papel da pesquisa como o grande diferencial de qualidade;  

b) promover a pesquisa consoante com as áreas e linhas de pesquisa dos seus 

programas de pós-graduação.  

 

A Instituição entende que a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

deve estar orientada pelas demandas da sociedade na qual está inserida.  

A inovação, relacionada à noção de ruptura, é um processo estratégico do qual 

fazem parte as ações de busca, descoberta, experimentação, desenvolvimento e adoção 

de novos produtos, processos ou técnicas organizacionais capazes de agregar valor às 

organizações. O empreendedorismo, como ato de identificar oportunidades e alavancar 

mudanças, também é um ato de transformação da ordem dominante e significa mudar as 

condições vigentes em um determinado ambiente, mediante a utilização de novos 

recursos, ou mediante a utilização, de novas maneiras, dos recursos disponíveis. 

Uma iniciativa que demonstra a aplicação entre o tripé ensino/pesquisa/extensão 

foi o desenvolvimento de uma pesquisa de mercado realizada pelos professores da 

Instituição.  

 Nos anos de 2018 e 2019 ocorreram ações que demonstram e evolução das 

práticas de pesquisa, como uma alternativa para estimular os alunos de diversas 

disciplinas a buscar novos conhecimentos. Já no ano de 2020, em decorrência da 

pandemia, as atividades realizadas precisaram ser adaptadas ao modelo remoto. 

 Em 2020, ocorreram eventos importantes para a divulgação do conhecimento 

científico:   

- Semana Acadêmica de Negócios, que ocorreu entre os dias 26, 27 e 28 de outubro; 

- 1º Fórum de Socialização de Experiências do Curso de Psicologia, que ocorreu entre os 

dias 14 e 15 de dezembro. 
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Indicador 2.4 PDI, políticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, do 

meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, 

e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade 

étnico-racial 

Diferentemente do ensino que se volta para o aprendizado de pessoas com 

dificuldades de aprendizagem, a FSG Bento pretende trabalhar a visão inclusiva da 

educação, a qual toma como referência a ótica sociológica, reconhecendo que cada 

indivíduo é diferente e que as IES e os sistemas de educação precisam ser transformados 

para atenderem às necessidades individuais de todos os educandos, com ou sem 

necessidades especiais.  

A inclusão não significa tornar todos iguais, mas respeitar as diferenças. Isso exige 

a utilização de diferentes métodos para se responder às diferentes necessidades, 

capacidades e níveis de desenvolvimento individualizados. No que se refere à 

diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio 

cultural, a FSG Bento tem como políticas:  

a) Promover e ampliar ações de extensão, ensino e pesquisa que promovam a 

diversidade étnica e cultural da região, através de projetos voltados para os temas da 

diversidade étnica, linguística, ambiental e cultural da Serra Gaúcha e eventos com 

atividades que promovam cultura, diversidade e meio ambiente.  

b) Implementar de forma eficaz ações de valorização da memória e do patrimônio cultural 

e ambiental regional, através de elaboração de projetos culturais, espaços de memória e 

futuro acervo bibliográfico que contemple a diversidade étnica, cultural, linguística e 

ambiental do país.  

 

Como uma forma de discutir e refletir sobre a defesa e promoção dos direitos 

humanos, as relações étnico-raciais, cultura afro-brasileira e africana e  meio ambiente, 

são oferecidas aos alunos atividades on-line denominadas “Temas Transversais”, que se 

refere a um curso com duração de 40 horas-relógio e contempla os seguintes conteúdos: 

1) Direitos Humanos e a questão da diversidade (10 horas-relógio). 

2) Formação em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (10 horas-relógio). 

3) A questão ambiental e a sustentabilidade (10 horas-relógio). 

4) Prevenção ao uso indevido de drogas e álcool (10 horas-relógio). 
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O Núcleo de Apoio e Valorização do Estudante (NAVE) também tem atuação 

quanto à valorização da diversidade e promoção de direitos humanos. No ano de 2020, 

devido à pandemia, o NAVE realizou atendimentos on-line e respondeu  

dúvidas/reclamações/dificuldades dos alunos por meio do telefone ou do Whatsapp. 

 

Indicador 2.5  PDI e políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento 

econômico e à responsabilidade social 

São políticas da FSG Bento, no campo de desenvolvimento econômico e social: 

a) Incentivar a inovação tecnológica; 

b) Estimular a pesquisa em áreas estratégicas para o desenvolvimento regional, através 

de parcerias com organizações públicas e privadas da sociedade civil para melhor 

articular a pesquisa universitária com as necessidades do desenvolvimento regional; 

c) Propiciar a execução de projetos de extensão como fundamento do desenvolvimento 

curricular e de contribuição para o desenvolvimento regional e melhoria das condições 

sociais. 

 As atividades em 2020 foram prejudicadas em virtude da pandemia pelo 

coronavírus, portanto ocorreram de forma reduzida, ao contrário de 2018 e 2019 que 

houve diversas iniciativas relacionadas ao desenvolvimento econômico e à 

responsabilidade social. 

 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Indicador 3.1 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os 

cursos de graduação 

A temática “Metodologias Ativas” esteve presente na FSG Bento, sendo citada e 

discutida frequentemente nas diversas instâncias - reuniões de estudo, de NDE, 

Colegiados, coordenações de curso e ensino e também nas salas de aula. 

Nessa perspectiva, o processo de ensino-aprendizagem fundamenta-se nos 

princípios da pedagogia interativa, de natureza democrática e pluralista, neste contexto, 

os alunos passam à condição de sujeitos ativos desse processo, adquirindo 

conhecimentos de forma significativa pelo contato com metodologias de ensino voltadas 

à construção de competências vinculadas ao raciocínio e à reflexão crítica. O professor, 

por sua vez, passa a desempenhar o papel de incentivador, garantindo situações que 
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estimulem a participação do aluno no ato de aprender; e de orientador, auxiliando a 

construção do conhecimento. 

 A partir de questões problematizadoras, consideram-se os conhecimentos 

prévios e experiências do aluno, buscando uma síntese que explique ou resolva  a 

situação problema que desencadeou a discussão. Nessa perspectiva, os elementos 

curriculares adquirem novas formas e os conteúdos não são memorizados, mas 

apreendidos compreensivamente. Os alunos são incentivados a avaliar o próprio 

trabalho, praticando assim a autoavaliação, postura indispensável à construção do 

conhecimento. 

Destacam-se, como metodologia de ensino-aprendizagem, as seguintes 

atividades: aulas dialogadas, dinâmicas de grupo, leituras comentadas, fichamentos, 

visitas técnicas, aulas práticas, ensaios em laboratórios, estudos de meio, pesquisa 

bibliográfica e iniciação científica. 

Nos anos de 2018 a 2020, na FSG Bento foi estimulado o uso de metodologias 

de ensino baseadas na interação, tais como a discussão; o debate; a mesa redonda; o 

seminário; o painel; o diálogo, a entrevista; e o estudo de casos; e o uso, em algumas 

áreas, da metodologia do aprendizado baseado em problemas, como estudo centrado 

em casos reais. 

No ano de 2020, foram múltiplos os desafios em razão da pandemia decretada 

pela Organização Mundial da Saúde no mês de março. Assim, para dar continuidade as 

atividades houve a necessidade de adequação, em especial no que tangem a mudança 

da forma de ensino presencial, que passou a ser por aulas síncronas. 

Além das tradicionais práticas amplamente conhecidas, a FSG Bento adotou, 

quando necessário, no âmbito dos seus cursos, alternativas didático-pedagógicas, tais 

como: utilização de recursos áudio visuais e multimídia em sala de aula; utilização de 

equipamentos de informática com acesso à Internet. 

A CPA avaliou positivamente a iniciativa e a prática da Metodologia Ativa proposta 

pela IES bem como os resultados, em especial no triênio 2018-2020. 

Também importante pontuar a flexibilização das matrizes curriculares que é obtida 

por meio da inclusão de Disciplinas Optativas; Disciplinas on-line (DOLs); Estudos 

Dirigidos e Atividades Complementares. A implementação dos Estudos Dirigidos ocorreu 

no 1º semestre de 2020, possibilitando ao aluno a busca constante por novos 

conhecimentos. Ainda, os Estudos Dirigidos se referem a um  conjunto de atividades que 

compõem o trabalho discente efetivo, o qual vai além das preleções e aulas expositivas, 
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consolidando os conhecimentos e contribuindo para uma participação mais ativa e 

autônoma do aluno.  

Importante também registrar que o ano de 2020, foi marcado pela repentina 

mudança no ensino. Em decorrência da pandemia, foi necessária uma readequação das 

aulas para o atendimento adequado aos discentes. Com o isolamento social imposto, as 

aulas foram ministradas remotamente, utilizando-se o Ambiental Virtual de Aprendizagem 

(AVA), de forma assíncrona ou síncrona, via internet. 

As aulas virtuais assíncronas se referem à disponibilização por parte dos docentes 

de materiais de estudos via Plataforma BlackBoard tais como: listas de atividades, textos, 

vídeo aulas, podcasts, áudios, etc. A postagem ocorrerá até o dia e horário da aula. Neste 

caso das aulas assíncronas o professor deverá, obrigatoriamente, disponibilizar um fórum 

de interações e discussões sobre o conteúdo de cada aula, onde cada estudante deverá 

realizar intervenções. 

Por sua vez, as aulas virtuais síncronas se refere à interação entre professores e 

alunos simultaneamente através de link específico disponibilizado pelo professor na 

Plataforma BlackBoard Collaborate. Assim, poderão interagir entre si para que o conteúdo 

seja ministrado e os objetivos sejam atingidos, sendo possível esclarecer dúvidas em 

tempo real. Neste caso, as transmissões permanecem gravadas e são disponibilizadas 

aos alunos pelo sistema, caso necessitem acessá-las posteriormente. O horário regular 

de início da aula deve ser mantido, para que os estudantes possam participar da aula on-

line.  

A retomada das atividades práticas e estágios curriculares ocorreram de acordo 

com os protocolos de segurança sanitária estabelecidos, de forma a garantir a segurança 

de todos (alunos, professores, funcionários técnico-administrativos e demais envolvidos).  

 

Indicador 3.2 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os 

cursos de pós-graduação lato sensu 

Os cursos de Pós-graduação lato sensu da FSG Bento são desenvolvidos a partir 

de projetos que contemplam rigorosamente as normas determinadas pelo Ministério da 

Educação, assim como os princípios e diretrizes institucionais. Os projetos são 

elaborados a partir dos cursos de Graduação, de forma a integrar os elementos 

norteadores epistemológico, conceitual, metodológico e operacional determinando a 

consecução dos objetivos neles propostos, incluindo a constituição do corpo docente e os 

recursos bibliográficos, eletrônicos, e infraestrutura necessária a cada curso. Todos os 
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projetos têm coordenação específica, além da coordenação do setor de pós-graduação, 

responsável por todos os cursos oferecidos, bem como pela padronização das rotinas de 

condução destes. 

A concepção e oferta dos cursos de pós-graduação  segue o acompanhamento 

das demandas regionais e as inovações que são apresentadas em nível nacional e 

internacional. São propostas focadas na formação e capacitação de profissionais para 

campos de trabalhos que são ao mesmo tempo locais e globais.  

A coordenação desses cursos é determinada pelos coordenadores dos cursos de 

graduação, sendo preferível que os coordenadores sejam parte do corpo docente dos 

cursos de graduação propositores dos projetos. Os coordenadores dos cursos realizam 

um acompanhamento do andamento das aulas e evolução do desenvolvimento das 

respectivas turmas. 

Todos os cursos de pós-graduação da FSG Bento possuem Projeto Pedagógico 

que contempla todas as informações necessárias para sua operacionalização. Os 

Projetos Pedagógicos são elaborados pelos coordenadores auxiliados pela Coordenação 

de Pós-Graduação, que envia os projetos para aprovação do Colegiado Central. Em caso 

de novas edições dos cursos, os coordenadores realizam a atualização necessária, 

agregando novas informações, alterando perfis e a grade curricular, quando necessário, 

de seus cursos. 

Ressalta-se que no triênio 2018-2019-2020 não houve ofertas de cursos de Pós-

graduação lato sensu, devido ao processo de reestruturação da política institucional. 

 

Indicador 3.4 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a 

pesquisa ou iniciação científica, a inovação tecnológica e o desenvolvimento 

artístico e cultural 

A pesquisa da FSG Bento tem o papel fundamental de contribuir com o 

desenvolvimento do aluno, na forma de produção de conhecimento, e, ao mesmo tempo, 

resgatar as necessidades da sociedade em que está inserido, proporcionando subsídios 

para que essa possa apoderar-se da solução de problemas. 

O processo de pesquisa na FSG Bento rege-se pelo princípio da ética como 

fundamento. Tendo como meta o desenvolvimento da pesquisa, a instituição se propõe a 

traçar perspectivas de estímulo aos professores-pesquisadores, efetivando essa atividade 

sem prejuízo do seu trabalho no campo do ensino, uma vez que procura articular-se a 

pesquisa, ao ensino e à extensão.  
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As atividades de pesquisa se desenvolveram por meio de projetos de pesquisa, 

desenvolvidos dentro das linhas de pesquisa e/ou dentro dos grupos de pesquisa. 

Entende-se por linha de pesquisa a aglutinação de estudos científicos que se 

fundamentam em tradição investigativa, dando origem a projetos de pesquisa que 

contemplem as áreas de conhecimento dos cursos mantidos pela IES. As linhas 

preconizadas pela IES são:Qualidade de Vida, Negócios, Tecnologia e Inovação, 

subdivididas em: Saúde/Doença, Bem-estar e Qualidade de Vida; Cenários 

Antropológicos: Cultura, Arte, Prazer e Moradia; Ser-humano Integral; Processos 

Logísticos, de Qualidade e de Produção; Estratégias Competitivas para o Mercado - 

Empreendedorismo, Marketing e Vendas; Processos de Gestão de Pessoas e 

Competências; Administração Financeira e Contábil, e Investimentos; Software; 

Hardware; Forma/ Função; Tendências/ Materiais e Responsabilidade Social. 

Nos anos de 2018 e 2019, a pesquisa na FSG Bento foi realizada através da 

Atividade Prática Supervisionada – APS - como Iniciação Científica, na qual, toda a 

comunidade discente esteve envolvida, visto que a mesma é prática adotada pela IES e 

tem cunho avaliativo podendo a mesma reprovar o estudante. Entretanto, a partir de 

2020, a Atividade Prática Supervisionada foi substituída por outras atividades, como 

atividades complementares e estudos dirigidos. 

O ano de 2020 foi marcado por inúmeros desafios para o ensino devido à 

pandemia. Mesmo assim, foi possível promover eventos acadêmicos com o objetivo de 

incentivar a produção científica. Os eventos realizados foram: 

- Semana Acadêmica de Negócios e Simpósio de Ciência e Desenvolvimento: ocorreram 

entre os dias 26, 27 e 28/10/2020; 

-1º Fórum de Socialização de Experiências do Curso de Psicologia: evento realizado entre 

os dias 14 e 15 de dezembro, que teve como objetivo proporcionar aos acadêmicos e 

professores a oportunidade para apresentar as práticas realizadas nas disciplinas práticas 

e curriculares.  Desta forma, foi possível difundir atividades de destaque através da 

apresentação de trabalhos realizados nas práticas supervisionadas, bem como aqueles 

que obtiveram destaque e foram indicados pelo professor das diferentes disciplinas 

ofertadas durante o ano. Devido à Covid-19, as apresentações foram realizadas nas salas 

de aula virtual, por meio da plataforma Blackboard e as sessões foram coordenadas pelos 

professores das disciplinas. 
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Indicador 3.5 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a 

extensão 

A Extensão é o lugar da propagação do conhecimento que se faz na FSG Bento, 

seja em ensino, seja em pesquisa. É através dela que a Faculdade pode efetivamente 

contribuir com a sociedade, no sentido de vida saudável e humanitária. E, em vista disso, 

são seus objetivos: 

a) apoiar a realização de programas, projetos, atividades e ações de extensão; 

b) intensificar a relação bidirecional entre a FSG Bento e a sociedade, entre outros. 

A programação de extensão incluiu a promoção de serviços à comunidade e a 

realização de cursos de treinamento de profissionais nas áreas pedagógicas e técnico-

científicas, assumindo as formas de cursos de extensão, palestras, conferências, 

assistência social a entidades e instituições públicas. 

De modo geral, a IES se propôs a realizar sua integração com a sociedade por 

meio da implantação da política de ações de extensão com o objetivo de transformação 

social e no incentivo do corpo docente e discente a promover a extensão em projetos que 

atendam às necessidades prioritárias da sociedade. 

Em 2020, o curso de Psicologia realizou uma ação para estimular a cidadania 

através da arrecadação de alimentos, que foram destinados a pessoas em situação de 

vulnerabilidade social promovendo a inclusão social, e também objetivando uma melhoria 

das condições de vida. As doações foram direcionadas à Prefeitura Municipal de Bento 

Gonçalves/RS, que se encarregou de fazer a montagem de cestas básicas e as entregou 

para a população local em situação de vulnerabilidade social. 

A arrecadação de alimentos ocorreu na modalidade de drive thru, no pátio externo 

da FSG Bento Gonçalves.  A divulgação se deu através das redes sociais e através de e-

mails, onde constam as informações sobre dia, local, horário (Figura 2) e o registro 

fotográfico da ação é apresentado na Figura 3. 
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Figura 2: E-card de divulgação da campanha de arrecadação promovida pelo curso 
de Psicologia. 
Fonte: registros do curso de Psicologia. 

 

Outra ação que merece destaque é a “Levando afeto na pandemia”, que foi 

desenvolvida pelos alunos da disciplina de Psicologia Social, no período de 22 de outubro 

a 22 de novembro. O objetivo da atividade foi promover um momento de acolhimento a 

um idoso(a) levando uma mensagem de carinho que lhe proporcione bem estar.  

Para tanto os acadêmicos realizaram a atividade que consistia em parar na frente 

da casa do idoso, colocar uma música e chamá-lo pelo nome. Proporcionar a ele um 

momento de descontração com uma dança, e também de escuta demonstrando real 

interesse sobre como ele está enfrentando a pandemia e a necessidade de isolamento 

social. Além disso, ao final da atividade foi entregue uma mensagem de otimismo e um 

muda de flor que simboliza a vida. Os idosos participantes da ação integravam um dos 23 

grupos de convivência coordenados pela SEDES. 

 Outras atividades de extensão realizadas na FSG Bento constam no Quadro 6. 
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Figura 3: Registro fotográfico da campanha de arrecadação promovida pelo curso 
de Psicologia. 
Fonte: registros do curso de Psicologia. 

 

Quadro 6: Atividades de extensão realizadas nas disciplinas ministradas na FSG 
Bento para o ano de 2020. 
Data Disciplina Tema/Palestrante 

10/02/20 
Avaliação Psicológica I: testes 

projetivos 

Compreendendo as técnicas de entrevista no 

contexto organizacional 

11/02/20 
Avaliação Psicológica I: testes 

projetivos 

CAT-A(Teste de A percepção Infantil-Figuras de 

Animais):avaliando a personalidade através da 

contação de histórias. 

20/02/20 
Avaliação Psicológica I: testes 

projetivos 

O Teste Palográfico: avaliação de personalidade 

por meio do comportamento expressivo 

15/06/20 Psicologia da Saúde  Cuidados Paliativos – Palestrantes: Méd. Tamara 
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Lazzari Zaro Chiele  e Psic. Andréia Gazzi   - 

Programa Melhor em Casa da Secretaria 

Municipal da Saúde de Bento Gonçalves 

01/07/20 
Psicoterapias: Abordagem 

cognitivo-Comportamental 
Terapia do Esquema – Palestrante: Luana Soares 

06/07/20 Avaliação Psicológica II 

Avaliação Psicológica no contexto de Cirurgia 

Bariátrica – Palestrante: Psic. Chalana Piva 

Larenttis 

08/07/20 Psicologia do Desenvolvimento I 
Suicídio e Manejo com Crianças e Adolescentes – 

Palestrante: Psic.Daiana Quadros Fidelis 

08/07/20 Psicologia do Desenvolvimento I 

Uso de mídias e tecnologias na Infância e 

Adolescência e seus impactos no 

desenvolvimento – Palestrante: Psic.Débora 

Becker 

15/07/20 Psicologia do Desenvolvimento I 
Luto na Infância e Adolescência – Palestrante: 

Psic. Jade da Rosa 

15/07/20 Psicologia do Desenvolvimento I 
Sexualidade na Infância e Adolescência – 

Palestrante: Psic.Marina Belani 

- Psicologia da Social e Comunitária 

Rede de proteção a mulher em situação de 

violência -  Psic. Carla Tibola Nissola   - Centro 

REVIVI 

Fonte: registros de aulas dos cursos. 

 

Houve uma preocupação da IES em desenvolver atividades de extensão que 

atendam à comunidade regional em termos sociais, ambientais e outros. Nos anos de 

2018 e 2019, a FSG Bento objetivou dispor de programas dinâmicos e atuais de Extensão 

direcionados ao aperfeiçoamento de profissionais para os novos desafios do mercado. Já 

em 2020 as ações foram escassas. 

 

Indicador 3.6 Políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a 

produção acadêmica docente 

A difusão da produção acadêmica é fundamental para o desenvolvimento da 

ciência e da cultura de uma região. Por isso, a Faculdade propõe as seguintes políticas e 

ações:  

a) oportunizar bolsas de auxílio para participação em eventos;  

b) oferecer bolsas de pesquisa/ iniciação científica/ tecnológica;  

c) apoiar a criação e o desenvolvimento de grupos de pesquisa;  

d) oferecer incentivos para publicações científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas, 

artísticas e culturais.  



35 
 

 Nos anos de 2019 e 2020 foram realizados eventos institucionais, que 

contribuíram para o estimulo da produção acadêmica docente. Os eventos foram: 

- Semana Acadêmica de Negócios e Simpósio de Ciência e Desenvolvimento: ocorreram 

entre os dias 26, 27 e 28/10/2020; 

-1º Fórum de Socialização de Experiências do Curso de Psicologia: ocorreu entre os dias 

14 e 15 de dezembro possibilitando a apresentação de trabalhos realizados por discentes 

e seus professores orientadores. 

 

Indicador 3.7  Política institucional de acompanhamento dos egressos 

É política da FSG – Bento, acompanhar os egressos durante a sua vida 

profissional e convidá-los permanentemente para participar da Instituição no sentido de 

avaliá-la, sugerir e atuar no meio acadêmico através de associações de ex-alunos. Dessa 

forma, a Faculdade poderá obter ajuda dos já formados para qualificar ainda mais seus 

cursos, integrar a IES com a Comunidade em geral e congregar as diferentes forças: da 

Faculdade e da Comunidade Interna e Externa. A par disso, a Faculdade oferecerá 

educação continuada permanente, para, por sua vez, aperfeiçoar as habilidades e 

conhecimentos dos egressos, atualizando-os e adequando-os às novidades resultantes 

de pesquisas. 

Atualmente, está sendo elaborado, pelos coordenadores de curso, um plano de 

trabalho com os egressos. 

 

Indicador 3.9 Comunicação da IES com a comunidade externa / Indicador 3.10 

Comunicação da IES com a comunidade interna 

Sobre as políticas de Comunicação, é prioridade:  

a) aprimorar o modelo de comunicação eficaz com os públicos internos e externos;  

b) adequar as estruturas de comunicação da Faculdade da Serra Gaúcha de Bento 

Gonçalves às demandas comunicacionais contemporâneas e às necessidades de uma 

Faculdade vocacionado para o debate dos grandes temas científicos, culturais e sociais;  

c) institucionalizar uma Coordenadoria de Comunicação, de modo a estruturar 

permanentemente as ações de comunicação da gestão superior e capaz de articular e 

apoiar projetos e iniciativas de comunicação da Faculdade;  

d) criar mecanismo de avaliação e controle da comunicação da Instituição com os seus 

públicos. 
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A comunicação com a comunidade externa e interna ocorre principalmente por 

intermédio de projetos e ações, os quais se destacam as Semanas Acadêmicas e Aulas 

Inaugurais.  

A Jornada Acadêmica teve como intuito proporcionar uma experiência diferenciada 

para os alunos do curso de Psicologia, expondo temáticas de estudo, as quais geralmente 

não são vistas ou aprofundadas durante a graduação. A II Jornada Acadêmica contou 

como tema norteador a seguinte temática: “Humanizar – Qual o papel da Psicologia nesse 

admirável mundo novo?”. A escolha desse tema teve como objetivo unir o humanizar e os 

meios tecnológicos, pensando no momento atual vivido. O evento geralmente costumava 

ser realizado de forma presencial em auditório, porém, devido à pandemia, precisou ser 

realizada de forma totalmente remota. 

A II Jornada Acadêmica de Psicologia da FSG - Bento, dividiu-se em cinco 

encontros, iniciando no dia vinte e quatro de agosto de 2020 e sendo finalizada no dia 28 

de agosto 2020. As palestras que se sucederam nesses cinco dias, tinham sempre início 

às 19:30h e terminando em torno das 22:00h, contando com a presença e fala de 

profissionais de diversos âmbitos. 

Na primeira noite, a palestrante foi a psicóloga Olga Letícia Prestes, a qual é 

especialista em Psicologia Clínica na Psicoterapia Centrada na Pessoa e em Terapia 

Sistêmica de Casal, Família e Individual e teve como tema principal “A Psicoterapia On-

line Centrada na Pessoa”. 

Na segunda noite, a palestrante convidada foi a psicóloga Circe Petersen, a qual 

possui Doutorado e Pós-Doutorado em Psicologia, sendo atualmente Diretora de Ensino e 

Inovação da Projecto Soluções em Psicologia, bem como atuando como Terapeuta 

Cognitivo Comportamental. O assunto a ser abordado foi “As Inovações em Terapias 

Cognitivo-Comportamentais”. 

Na terceira noite, a convidada foi a psicóloga Tatiane Baggio, a qual é Especialista 

em Psicossomática e em Logoterapia e Análise Existencial, bem como Mestranda em 

Psicologia e que atualmente trabalha no SUS e com psicologia clínica. A palestrante 

optou por utilizar como base para a sua fala o tema: “Falando sobre a sociedade do 

cansaço e o adoecimento mental”. 

A palestrante da quarta noite de evento foi a Stefanie Murta, a qual é Assistente 

Social e Idealizadora do EMPATIZARH. A palestra teve como foco o seguinte tema: 

“Corporativo: É preciso Des-Alienar para Humanizar”. 
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Na quinta e última noite tivemos a presença do psicólogo Rodrigo Luz, que 

também é CEO da Fundação Elisabeth Kubler-Ross Brasil, Diretor de Educação da 

Elisabeth Kubler-Ross Foundation USA/Global, Tanatologista e Paliativista. O palestrante 

utilizou como base para sua apresentação o tema “Cuidar de pessoas morrendo em 

tempos de Covid-19: como a tecnologia pode ser um espaço de compaixão?”. A Figura 4 

apresenta os e-cards de divulgação do evento. 

 

  

Figura 4: E-cards de divulgação da II Jornada Acadêmica de Psicologia. 

 

Em 2020, na FSG Bento, ocorreram aulas inaugurais voltadas aos ingressantes da 

IES. No primeiro semestre, a aula foi realizada no dia 27 de fevereiro, de forma 

presencial, como pode ser observado na Figura 5. Para o segundo semestre, o evento 

ocorreu de forma remota. Na ocasião os alunos foram orientados sobre a vida acadêmica 

e o acesso aos sistemas instituições (área do aluno, CAA on-line, financeiro, atividades 

complementares, assistente virtual – Stela, entre outros assuntos). Além disso, foi 

fornecido um tutorial para orientação sobre o acesso ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 
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Figura 5: Aula inaugural presencial na FSG Bento ocorrida em 27 de fevereiro de 
2020. 

 

Indicador 3.11 Política de atendimento aos discentes 

Os canais de comunicação interna da FSG Bento fornecem aos estudantes acesso 

por meio do portal acadêmico, a todas as informações acadêmicas, avaliações 

institucionais e dos respectivos cursos. A comunicação do acadêmico com os docentes é 

acessível possibilitando o contato presencial e por meio de redes sociais. A ouvidoria 

possui registros de solicitações e encaminhamentos. Os espaços para atendimento aos 

alunos estão distribuídos em: Coordenações de Curso e de Ensino e NAVE – Núcleo de 

Apoio e Valorização do Estudante e Serviço de Ouvidoria. 

O NAVE também é considerado ouvidoria, pois recebe manifestações de alunos e 

professores de diversas ordens (pessoais, acadêmicas, de atendimento, de infraestrutura 

e demais relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem), sendo este coordenado por 

uma Psicóloga que realizou os devidos atendimentos. 

 Os registros do NAVE indicam que ocorreram atendimentos aos alunos com os 

seguintes temas: questões pessoais, dificuldades emocionais e questões familiares. 

Alguns dos solicitantes dos serviços foram atendidos, mais que uma vez: para um 

indivíduo realizados 5 atendimentos, outro com 4 atendimentos e outro com dois 

atendimentos. Todos foram encaminhados para atendimento psicológico para dar 

continuidade ao trabalho iniciado aqui. 
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 Ainda, no ano de 2020, devido a Pandemia, o NAVE realizou alguns atendimentos 

on-line e respondeu muitas dúvidas/reclamações/dificuldades dos alunos, que foram 

sanadas por telefone ou pelo Whatsapp. 

Quanto à ouvidoria, no período de julho a dezembro de 2019, foi registrada apenas 

uma ouvidoria relacionada a questões financeiras. Já no ano de 2020, não ocorreram 

ouvidorias. 

 

Acessibilidade 

Considerando a Portaria nº 3.284, de 07/11/2003, tendo em vista a “necessidade 

de assegurar aos portadores de deficiência física e sensorial condições básicas de 

acesso ao ensino superior, de mobilidade e de utilização de equipamentos e instalações 

das instituições de ensino”, a FSG propõe-se ao atendimento dos requisitos de 

acessibilidade, tomando-se como referência a Norma Brasil 9050, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade de Pessoas Portadoras de 

Deficiências a Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos.  

 

Condições de acessibilidade:  

a) Circulação do estudante nos espaços de uso coletivo, com a eliminação de barreiras 

arquitetônicas;  

b) Vagas reservadas em estacionamentos próximos às unidades de serviço;  

c) Rampas com corrimãos ou elevadores, facilitando a circulação de cadeira de rodas;  

d) Portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira 

de rodas (colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros, lavabos, bebedouros 

e telefones públicos em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas).  

 

Condições para deficientes visuais:  

a) Convênio com Instituições especializadas que partilhem equipamentos de digitação e 

impressão em braile, sistema de síntese de voz, gravador e fotocopiadora que amplie 

textos, software de ampliação de tela, equipamento para ampliação de textos para 

atendimento a estudante com visão subnormal, lupas, réguas de leitura, scanner acoplado 

a computador;  

b) Organização gradativa de um acervo bibliográfico em braile e fitas sonoras para uso 

didático. 
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Condições para deficientes auditivos:  

a) Providenciar intérprete de língua de sinais/língua portuguesa para facilitação da 

interação entre o estudante deficiente e seus professores, ao longo do curso, 

especialmente quando da realização e revisão de provas;  

b) Flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico e, 

complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha 

expressado o real conhecimento do estudante;  

c) Estimulação do estudante deficiente para o aprendizado da língua portuguesa, 

principalmente na modalidade escrita, para o uso de vocabulário pertinente às matérias 

do curso em que o estudante estiver matriculado;  

d) Capacitação dos professores para o processo inclusivo do deficiente, por meio de 

acesso à literatura e informações sobre a especificidade linguística do portador de 

deficiência auditiva. 

 

Estágios não obrigatórios 

A FSG Bento tem como política sobre atividades práticas e estágio não obrigatório, 

o que se define a seguir:  

a) A realização de estágios não obrigatórios está incentivada como forma de aproximar os 

alunos das necessidades do mundo do trabalho, criando oportunidades de exercitar a 

prática profissional, além de enriquecer e atualizar a formação acadêmica desenvolvida;  

b) O estágio é um momento de fundamental importância no processo de formação 

profissional. Constitui-se em um treinamento que possibilita ao estudante vivenciar o 

aprendido na Faculdade, tendo como função integrar as inúmeras disciplinas que 

compõem o currículo acadêmico, dando-lhes unidade estrutural e testando-lhes o nível de 

consistência e o grau de entrosamento. Por meio dele o estudante pode perceber as 

diferenças do mundo organizacional e exercitar sua adaptação ao meio empresarial.  

c) O estágio funciona como uma “janela do futuro” através do qual o aluno antevê seu 

próximo modo de viver. Deve ser uma passagem natural do “saber sobre” para o “saber 

como”; um momento de validação do aprendizado teórico e prático em confronto com a 

realidade – desde que o aluno opte por esse tipo de estágio.  
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Indicador 3.12 Políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à 

participação em eventos (graduação e pós-graduação) 

A difusão da produção acadêmica é fundamental para o desenvolvimento da 

ciência e da cultura de uma região. Por isso, a Faculdade propõe as seguintes políticas e 

ações:  

a) oportunizar bolsas de auxílio para participação em eventos;  

b) oferecer bolsas de pesquisa/ iniciação científica/ tecnológica;  

c) apoiar a criação e o desenvolvimento de grupos de pesquisa;  

d) oferecer incentivos para publicações científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas, 

artísticas e culturais. 

 

 No ano de 2020, foi dada continuidade a eventos promovidos em 2019. Os 

eventos foram: 

- Semana Acadêmica de Negócios e Simpósio de Ciência e Desenvolvimento: ocorreram 

entre os dias 26, 27 e 28/10/2020; 

-1º Fórum de Socialização de Experiências do Curso de Psicologia: ocorreu entre os dias 

14 e 15 de dezembro, sendo que na ocasião os acadêmicos e professores do Curso de 

Psicologia e da FSG-Bento Gonçalves puderam realizar a apresentação de trabalhos. 

 

Eixo 4 – Políticas de Gestão 

Indicador 4.1 Titulação do corpo docente 

O corpo docente da FSG Bento, em dezembro de 2019, contava 70,0% dos 

docentes com titulação obtida em programa de pós-graduação stricto sensu. Já no ano de 

2020, o percentual aumentou para 85,2%. A Tabela 1 mostra a distribuição da titulação do 

corpo docente no período de 2019 e 2020. 

 

Tabela 1: Titulação do corpo docente no período de 2019 a 2020.   

Titulação 
2019 2020 

Nº % Nº % 

Doutores 3 10,0 5 18,5 

Mestres 18 60,0 18 66,7 

Especialistas 9 30,0 4 14,8 

Total 30 100,0 27 100,0 

Fonte: Setor de Recursos Humanos. 
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Indicador 4.2 Política de capacitação docente e formação continuada 

 A capacitação dos Docentes da FSG – Bento ocorre através de diversos eventos e 

ações promovidas pela Instituição. São iniciativas de relevância: 

- Capacitação docente: através de encontros, privilegiando as relações teoria e prática da 

docência, enfocando a relação pedagógica interativa, mediadora e dialógica complexa, a 

metodologia da problematização, a interdisciplinaridade e a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, a investigação como princípio educativo, a avaliação 

emancipatória e a intervenção pedagógica necessária ao desenvolvimento das 

competências e habilidades específicas ao profissional de cada área de atuação. 

Desenvolvimento de projetos, com acompanhamento e avaliação contínua da sua 

implementação;  

- Oficinas: capacitação dos docentes para planejamento, utilização de estratégias de 

ensino e avaliação do processo de ensino aprendizagem;  

- Fórum Docente: evento realizado a cada semestre. É um espaço de conferências e/ou 

palestras na área da educação, visando à atualização docente, bem como de discussão 

por curso com apresentação, análise dos projetos de ensino desenvolvidos e 

planejamento para o semestre seguinte. No triênio 2018-2020, semestralmente ocorreram 

eventos de planejamento, os quais objetivaram além de transmitir informações sobre as 

atividades e condução do semestre, atualizações pedagógicas;  

- Integração de Novos Docentes: formação inicial aos docentes novos, quando esses 

tomam conhecimento da Proposta Educacional e demais informações necessárias à 

atuação docente.  

O ano de 2020 foi marcado por desafios no ensino presencial, que rapidamente 

precisou habituar-se e capacitar-se para a realização de atividades remotas. Em virtude 

do contexto, foi desenvolvido o projeto CONECTA-FSG. O seu objetivo foi capacitar os 

professores mediante os novos contextos educacionais e demandas de inovação; 

alcançar a adaptação e a flexibilidade dos docentes com relação a metodologias de 

ensino; criar uma rede de apoio e humanização e buscar a conexão e a assertividade com 

o corpo docente.  
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Indicador 4.3 Política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-

administrativo 

O modelo de gestão adotado na Instituição propicia uma ação articulada entre os 

diversos setores. Isso permite que as decisões tomadas por todas as áreas sejam 

respeitadas e valorizadas pela contribuição fornecida à IES como um todo. A 

Mantenedora, comprometida com seu desenvolvimento organizacional, tem criado 

ferramentas adequadas ao acompanhamento técnico e profissional do corpo 

administrativo. Também vem revisando sua política de capacitação e desenvolvimento de 

pessoal, para que sejam definidas normas para sua qualificação. Além disso, investe em 

bolsas de estudos para funcionários no nível da graduação e da especialização. A seguir 

apresentam-se as informações sobre a titulação e jornada dos funcionários técnico-

administrativos nos anos de 2019 e 2020 (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Titulação de funcionários técnico-administrativos nos anos de 2019 e de 
2020.   

Titulação 
2019 2020 

Nº % Nº % 

1º Grau completo 0 0,0 1 11,1 

2º Grau completo 6 60,0 3 33,3 

Superior completo 2 20,0 3 33,3 

Especialização 2 20,0 2 22,3 

Total 10 100,0 9 100,0 

Fonte: Setor de Recursos Humanos. 

 

 A jornada de todos os funcionários técnico-administrativos era 44h/semana no ano 

de 2019. Já para 2020, 8 funcionários técnico-administrativos tinham jornada de 

44h/semana e apenas 1, jornada de trabalho entre 20h e 43h. 

 

Indicador 4.5 Processos de gestão institucional 

A administração da Faculdade da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves é exercida 

por órgãos deliberativos e executivos:  

a) Conselho de Desenvolvimento Institucional; 

b) Colegiados de Curso; 

c) Diretoria; 

d) Coordenação Acadêmica; 
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e) Coordenação de Ensino; 

f) Coordenações de Curso e Núcleo Docente Estruturante; 

g) Secretaria Acadêmica; 

h) Órgãos Suplementares e de Apoio.  

 

São órgãos suplementares a Biblioteca e os laboratórios, destinados ao apoio 

técnico às atividades acadêmicas, podendo, mediante autorização do Conselho de 

Desenvolvimento Institucional e da Mantenedora, serem criados outros órgãos 

necessários ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. A Figura 6 apresenta o 

organograma da FSG Bento. 

 

Indicador 4.7 Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento 

institucional/Indicador 4.8 Sustentabilidade financeira: participação da comunidade 

interna 

Superar e manter em alto nível este referencial, tem sido a meta da Faculdade da 

Serra Gaúcha – Bento Gonçalves. Para isso buscam-se práticas que possam garantir sua 

sustentabilidade. 

Dentre elas, podemos destacar a racionalização e acompanhamento dos gastos 

com custeios, praticados para evitar o desperdício de recursos. A 

utilização dessas estratégias tem fundamento em virtude das instituições 

particulares de ensino superior, em sua maioria, dependerem das mensalidades 

pagas pelos estudantes como principal fonte financiadora, quando não a única. 

Dessa forma, o planejamento e o gerenciamento administrativo, contábil e 

financeiro também têm o escopo de maximizar os recursos orçamentários 

disponíveis para o atendimento de uma gama de necessidades tanto de custeio 

como de investimentos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Cabe à Instituição, na 

utilização de recursos dos diversos programas em desenvolvimento, organizar os 

processos internos de forma adequada, ágil e coerente. 

O PDI estabelece diretrizes orçamentárias, tal previsão leva em conta a 

manutenção de cursos existentes, os programas institucionais de pesquisa e de 

extensão, bem como a criação de novos cursos e programas. Vale ressaltar 

que a Instituição vem promovendo um processo contínuo de profissionalização de 

suas áreas técnico-administrativas a fim de melhorar e ampliar os controles e o 

desempenho para a obtenção de resultados positivos. 
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Figura 6: Organograma da FSG Bento. 

Fonte: Direção Acadêmica. 

DIRETOR 

COORDENAÇÃO DE 

ENSINO 

PROCURADORA 

INSTITUCIONAL 

CPA 

CDI 

SECRETARIA DE REGISTROS 

ACADÊMICOS 

Administração, C. Contábeis e Tecnólogos da área 

de Gestão, Psicologia, Arquitetura, Engenharia 
Civil, Eng. Mecânica e Análise e Des. Sistemas e 

Design de Interiores 

COORDENAÇÃO 

ACADÊMICA 



46 
 

A descentralização das áreas de Contabilidade e Orçamentos melhorou os níveis 

de detalhes e o acompanhamento e controle da dotação orçamentária e o 

acompanhamento do custeio. 

As Coordenações de Cursos projetam, em função dos cursos vigentes e previstos, 

suas necessidades de materiais de consumo e materiais auxiliares que  serão incluídos 

no orçamento. Da mesma forma, as áreas de apoio passam a elaborar projeções que se 

adaptem a esse orçamento. 

As despesas de manutenção, atualização e implantação são projetadas para 

atender às instalações novas e existentes, em consonância com o 

orçamento de investimentos e metas definidas. Outro aspecto importante a ser 

considerado e previsto em orçamento é a necessidade de alocação de pessoal e a de 

realização de treinamentos. 

A Tabela 3 apresenta os valores anuais de custeio e de investimentos da FSG. 

 

Tabela 3: Apresenta o custeio e os investimentos da FSG Bento para o ano de 2019 
e de 2020.   

2019 2020 

Custeio Investimentos Custeio Investimentos 

R$ 2.507.688,19 R$ 167.179,21 R$ 2.625.956,79 R$ 298.333,59 

 

 

Eixo 5 – Infraestrutura   

Indicador 5.1 Instalações administrativas 

A Faculdade da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves tem sua sede localizada na 

Rua Treze de Maio, nº 1130, Bairro Imigrante, Bento Gonçalves/ RS - CEP 95702-002. A 

seguir, a descrição da infraestrutura nas duas unidades.  

A Faculdade tem como política de infraestrutura ampliar, manter e atualizar a 

infraestrutura da IES para atender, com qualidade, as necessidades dos cursos e setores 

à medida da demanda. 

 

Indicador 5.2 Salas de aula 

A FSG Bento atualmente conta com 13 (treze) salas de aula, biblioteca, 2 (dois) 

laboratórios  de informática, laboratórios de física e de química, maquetaria, sala de 
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espelhos e clínica escola (2 salas de atendimentos). As salas de aula são equipadas com 

computador, Datashow, internet, quadro, mesa e cadeira para o professor e cadeiras 

universitárias. A Instituição ainda disponibiliza à comunidade acadêmica equipamentos 

multimídia para utilização em laboratórios de informática. O acesso às salas de aula para 

as pessoas com necessidades especiais é feito por meio de elevador. As construções 

abrigam corredores que permitem a fácil circulação das pessoas com necessidades 

especiais.  

No total são 13 salas de aula, distribuídas da seguinte forma: cinco (5) salas no 

Térreo; duas (2) salas no segundo pavimento; quatro (4) salas no terceiro pavimento e 

duas (2) salas no quarto pavimento. 

 

Indicador 5.4 Sala de professores 

A sala de professores da FSG Bento é um espaço que se destina para estudo e 

planejamento do corpo docente. A mesma está equipada com rede wireless e armário 

para acondicionar materiais. Esta sala tem fácil acesso às coordenações de cursos, 

facilitando assim uma melhor interação dos que fazem o processo e ensino aprendizagem 

na IES, e promovendo a convivência e interação dos seus docentes. 

As coordenações dos cursos de graduação da FSG Bento funcionam em espaços 

exclusivos para cada coordenação de curso. Este espaço que conta com mesa, cadeira, 

armário, equipamento de informática, acesso à internet e impressora. Nestes gabinetes, 

além do espaço para organização dos materiais para gestão e planejamento do curso, os 

coordenadores atendem os alunos e professores do seu respectivo curso.  

 

Indicador 5.7 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: 

infraestrutura física 

 A FSG Bento conta com os seguintes laboratórios especializados: 

 Laboratório para o curso de Psicologia: sala de espelho; 

 Clínica Escola (2 salas de atendimento); 

 Laboratório de Química  e Ciências dos Materiais; 

 Maquetaria;  

 Laboratório de Física. 
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Indicador 5.8 Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA 

A sala de trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA) está equipada com 

computador, cadeiras ergométricas e mesas. O espaço de trabalho viabiliza de forma 

plena a atuação dos membros da CPA oferecendo um espaço com equipamentos 

adequados e com acesso à internet.  

A CPA conta com sistema informatizado que foi desenvolvido pelo  departamento 

de sistemas do grupo Cruzeiro do Sul. O sistema permite a participação de alunos e 

professores de um determinado curso ou de todos os cursos no processo avaliativo, bem 

como dos funcionários técnico-administrativos de forma simultânea. 

As avaliações ficam disponíveis para a participação da comunidade acadêmica 

nas respectivas áreas – área do aluno, do professor e do colaborador. Ao acessá-las, 

alunos, professores e funcionários visualizam uma mensagem apresentada em um pop-up 

sobre a realização da avaliação; assim podem optar por participar naquele momento ou 

realizar a avaliação posteriormente, clicando na opção própria. 

O sistema também permite que o participante inicie a avaliação e possa continuar 

respondendo às demais questões posteriormente, pois cada resposta é salva 

automaticamente, apresentando também o progresso das questões que já foram 

respondidas. Existe a possibilidade de o aluno, após responder 100% das questões, 

finalizar a pesquisa e obter certificado de participação no processo autoavaliativo, 

podendo ser registrada como Atividade Complementar (AC). O certificado fica disponível 

na própria área do aluno, automaticamente. 

A CPA acompanha diariamente os índices de participação de alunos, professores 

e funcionários técnico-administrativos, buscando atender ao critério de validação da 

amostra, estabelecido em 50% de participação ou erro amostral de até 3 pontos. Os 

índices são encaminhados semanalmente aos gestores, para o acompanhamento da 

avaliação e apoio ao constante processo de comunicação à comunidade acadêmica. 

Mais informações estão disponíveis in loco e poderão ser identificadas no 

momento da visita às instalações da CPA. 

 

Indicador 5.9 Bibliotecas: infraestrutura/Indicador 5.10 Bibliotecas: plano de 

atualização do acervo 

A Biblioteca da FSG Bento tem como missão proporcionar a infraestrutura 

informacional necessária ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e 
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extensão, por meio do acesso e da disseminação da informação. Tem como objetivo 

servir a comunidade universitária e o público em geral, prestando orientação e incentivo 

às pesquisas científicas.  

A biblioteca possui uma área aproximada de 100m², com aproximadamente 8390 

exemplares. Ela comporta, em sua estrutura, 5 mesas, com aproximadamente 17 

cadeiras, 4 salas de estudo em grupo. Ainda, oferece 6 mesas com computadores para 

pesquisa na internet.  

No que se refere ao pessoal técnico e administrativo, a biblioteca conta com uma 

assistente. Seu horário de funcionamento é das 13h às 22h30, de segunda a sexta-feira.  

A base de dados é o Sistema Pergamum, que permite realizar todo processo de 

circulação de materiais e biblioteca on-line, com pesquisa bibliográfica e acesso ao 

usuário, disponível 24 horas, por meio do site 

http://pergamum.fsg.br/pergamum/biblioteca. A consulta é disponibilizada para todos os 

usuários, inclusive para a comunidade.  

Todo orçamento e aquisição de documentos é de responsabilidade da 

Coordenação geral das Bibliotecas, que provê, semestralmente, a atualização do acervo, 

de acordo com a demanda da área acadêmica (Graduação, Pós-graduação, pesquisa e 

extensão), juntamente com a Direção da Faculdade.  

Após análise e aprovação das indicações a serem adquiridas, a coordenação de 

curso encaminha solicitação de compra para as Bibliotecas no seu respectivo campus que 

realiza estudo da disponibilidade no mercado e de utilização do acervo pelos alunos do 

curso. Esse relatório é devolvido ao NDE que referenda a quantidade de obras a serem 

adquiridas para o curso, comprovando a compatibilidade entre o número de vagas 

autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de 

exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo. Assim, fica 

garantido o acesso pelos alunos ao conteúdo programático de cada disciplina.  

Além dos livros, a biblioteca disponibiliza as plataformas de e-books: Minha 

Biblioteca, Target (ABNT) e plataformas de acesso a periódicos eletrônicos como: EBSCO 

(Medline with Fulltext, Dentistry & Oral Science Source ,Abstracts in social gerontology e 

Fonte acadêmica). 

 

Indicador 5.11 Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente 

A Instituição disponibiliza a comunidade acadêmica acesso aos equipamentos de 

informática através de 2 (dois) laboratórios de informática com 21 (vinte e um) 
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computadores, para disciplinas teórico-práticas onde os acadêmicos desempenham 

atividades que tenham condições de oportunizar experiências práticas na área de 

formação, propiciando a complementação do ensino teórico e da aprendizagem, 

constituindo-se em instrumento de integração em termos de construção do conhecimento, 

de aperfeiçoamento técnico-científico, cultural e de relacionamento humano. Esses 

laboratórios podem ser utilizados nos turnos manhã, tarde e noite, de segunda a sexta-

feira.  

A FSG Bento conta também com 6 (seis) computadores disponíveis na biblioteca. 

Estes são utilizados para aulas e também para o uso individual dos acadêmicos. Os 

acadêmicos também podem programar e utilizar os softwares e aplicativos disponíveis, 

utilizar a internet para elaborar pesquisas com fins educacionais e usar serviço de correio 

eletrônico.  

Para os acadêmicos que possuem notebook, a instituição oferece rede wireless 

para acesso à internet, facilitando o acesso às informações e materiais de aula 

disponibilizados no Portal. 

 

Indicador 5.12 Instalações sanitárias 

Todas as edificações possuem banheiros adequados com acessibilidade, e 

verificação de manutenção periódica. A estrutura detalhada encontra-se em documentos 

à disposição das comissões de verificação. 

 

Indicador 5.14 Infraestrutura tecnológica 

A FSG Bento Gonçalves possui seus sistemas acadêmicos e administrativos 

hospedados em nuvem privada de alta disponibilidade, vinculados ao Grupo Cruzeiro do 

Sul Educacional. Além disso, possui estrutura local alocada em datacenter próprio, com 

acesso restrito somente a colaboradores autorizados da equipe de Infraestrutura de T.I. 

  

Indicador 5.15 Infraestrutura de execução e suporte 

A FSG Bento Gonçalves conta com equipe de suporte técnico que atua de 

segunda a sexta das 13h às 22h, prontos para prestar suporte e atuar em ocorrências que 

variam de auxílio ao usuário à atuação em servidores e links. 

Contamos também com suporte de terceirizada para apoio em ocorrências de alto 

nível de complexidade, evitando assim indisponibilidades. 
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 Indicador 5.16 Plano de expansão e atualização de equipamentos 

A FSG Bento Gonçalves busca continuamente a sinergia entre fatores como 

qualificação constante de professores e colaboradores, investimentos em infraestrutura 

moderna e programas de aceleração profissional aos estudantes. 

Para garantir o melhor à comunidade acadêmica, dispõe de completo parque 

tecnológico, composto em sua maior parte por computadores, projetores, caixa de som e 

ativos de rede. As estações de trabalho estão distribuídas entre salas de aulas, 

laboratórios de informática e setores acadêmicos e administrativos. Além disso, conta 

com uma cobertura de rede Wi-Fi para proporcionar ao aluno mobilidade em suas 

interações com portais e materiais on-line. 

As necessidades de atualização tecnológica do hardware e software são previstas 

anualmente, de acordo com o orçamento para investimentos previsto para a Instituição. 

Além disso, durante os meses de fevereiro e julho, acompanhando o início dos períodos 

letivos semestrais, são revistas as necessidades de atualização prioritárias. 

Os critérios de prioridade de atualização dos equipamentos respeitam duas 

premissas: critérios estratégicos, que são levados em conta a relevância frente aos 

objetivos estratégicos da Instituição, e critérios técnicos, onde são considerados o tempo 

de uso dos recursos e sua capacidade de pleno funcionamento. 

Toda e qualquer expansão da infraestrutura de tecnologia deverá ser aprovada 

primeiramente pelo setor de Tecnologia da Informação e posteriormente pelo diretor da 

Instituição. 

  

Indicador 5.17 Recursos de tecnologias de informação e comunicação 

A FSG Bento Gonçalves, observando suas diretrizes estabelecidas no PDI e 

demais documentos legais, nos referenciais de qualidade estabelecidos pelo MEC e nos 

respectivos instrumentos de avaliação vem organizando seus recursos tecnológicos e de 

informação, com a finalidade de proporcionar o desenvolvimento de suas atividades com 

qualidade. 

A FSG disponibiliza para seus alunos uma infraestrutura de 2 (dois) laboratórios de 

informática, além de todas suas salas de aulas estarem equipadas com computador, 

projetor e caixas de som. 

Ressalta-se que a IES possui convênio com a Microsoft, no qual fornece a todos 

os colaboradores as ferramentas do Office 365, um pacote com diversas ferramentas de 

produtividade, entre elas uma poderosa ferramenta no qual incorpora vídeo conferência, 
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compartilhamento de arquivos e mensageiro, facilmente utilizado para comunicação entre 

as IES de todo o Grupo. 

Os prédios contam ainda com total cobertura de rede wireless, através de 7 (sete) 

antenas, oferecendo acesso à Internet para professores e estudantes. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

 

O Relatório Integral de Autoavaliação descreveu as principais ações institucionais 

que ocorreram no triênio 2018-2019-2020, bem como os processos avaliativos que foram 

realizados para dar suporte aos gestores com a finalidade de contribuir para o 

planejamento da FSG Bento. 

 Os dados descritos no presente relatório permitem demonstrar a evolução 

institucional atendendo ao preconizado na legislação vigente. Neste sentido, a postagem 

do relatório integral cumpriu o previsto na Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65 de 

2014. 

Importante pontuar, que em virtude da pandemia pelo novo coronavírus, ocorreram 

desafios para a adequação do ensino e demais atividades da FSG Bento. Como uma das 

principais medidas para a contenção da disseminação do vírus, foi adotado o isolamento 

social, o que acarretou em mudanças para o ensino presencial, o qual precisou ocorrer 

por meios digitais. 

O contexto exigiu da FSG Bento uma adequação para aulas remotas, 

estabelecendo a realização de capacitações dos docentes sobre as ferramentas digitais 

disponíveis e, assim, garantindo uma boa aprendizagem dos alunos. Além disso, para a 

retomada de atividades presenciais, foram necessárias adequações da infraestrutura para 

atender aos protocolos sanitários de segurança. 

 As informações demonstram a evolução da Instituição quanto a sua qualidade de 

ensino. Alguns dos avanços alcançados são: 

 Ampliação da infraestrutura da instituição com a instalação da Clínica Escola; 

 Agilidade na adequação das formas de ensino em virtude da pandemia; 

 Realização de capacitações intensivas para os docentes; 

 Ampliação do processo avaliativo; 

 Manutenção de eventos de cunho científico, consolidando-os; 

 Excelência na avaliação de cursos in loco. 

 

A análise dos resultados das avaliações no último triênio evidencia a atuação 

positiva na IES, assim como a mobilização de toda a comunidade acadêmica – 
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coordenação de cursos e ensino, alta administração, docentes, discentes e, também, 

corpo técnico-administrativo na participação dos processos avaliativos. 

A Gestão Acadêmica orienta e preza pela adesão de toda a comunidade 

acadêmica no processo de avaliação, pois julga ser ele uma ferramenta extremamente 

importante para o sucesso da qualidade do ensino e da instituição como um todo. É com 

base nos resultados obtidos que ocorre a fundamentação da tomada de decisões, uma 

vez que possibilita uma melhor compreensão do universo das igualdades e diferenças, 

para melhor diagnosticar e atender as especificidades de cada prática adotada, traçar os 

planos de ação e a sua execução. 

Os docentes, como agentes participantes e motivadores – líderes – no processo 

de autoavaliação, fazem frente aos seus alunos, demonstrando a relevante importância 

deste processo para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem e da IES, ou seja, 

objetivando o aprimoramento das práticas de ensino e aprendizagem.  

A CPA como mediadora das avaliações internas e externas celebra o fechamento 

deste relatório com resultado positivo, apesar dos desafios do ano de 2020. A parceria 

entre a CPA e os setores da IES está em evolução, já que se vem trabalhando para um 

alinhamento efetivo entre os discentes, docentes e comunidade, fortalecendo a base para 

construção em conjunto para uma IES melhor. 

Ao término deste relatório, cabe ressaltar que a CPA apropria-se de um espaço 

democrático e autônomo, alcançado através do trabalho conjunto com a alta 

administração e às coordenações de curso e ensino, bem como ao corpo técnico-

administrativo, ou seja, toda a equipe esteve envolvida. 
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5 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

 

Neste item é apresentado o Quadro 7, onde é feita uma articulação entre metas e 

resultados alcançados. Além disso, nos Quadros 8 e 9 são descritas as potencialidades e 

fragilidades apontadas na autoavaliação institucional. 

Os Quadros 7, 8 e 9 apresentam uma análise sobre os avanços institucionais, a 

partir das metas do PDI, bem como as potencialidades e fragilidades observadas nos 

processos avaliativos conduzidos pela CPA. Essa análise permitiu evidenciar que a FSG 

Bento vem desenvolvendo atividades alinhadas ao seu PDI. Além disso, pode-se observar 

a evolução da qualidade de ensino e melhorias de infraestrutura. 

A Avaliação Institucional demonstrou uma evolução, através do fortalecimento da 

parceria entre comunidades interna e externa e do aprimoramento da sua metodologia. 

Além disso, tem recebido da Mantenedora e Direção Acadêmica apoio incondicional para 

as mudanças e melhorias do processo avaliativo. Cabe registrar que todos os relatórios 

decorrentes do processo avaliativo por curso estão à disposição para as comissões de 

verificação na CPA e para a comunidade interna em suas áreas específicas. 

Este relatório fecha mais um ciclo avaliativo e descreve as ações realizadas nos 

triênio 2018-2019-2020, em especial no que diz aos seus objetivos e suas metas. Desta 

forma, o relatório se caracteriza como um documento que pode subsidiar a análise das 

potencialidades e fragilidades institucionais. 
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Quadro 7: Metas do PDI/Resultados do processo avaliativo e ações acadêmicas decorrentes da autoavaliação. 
Metas Resultados Ações Acadêmicas a partir da 

Autoavaliação 

Ensino 

Atingir o percentual de dois 

terços de mestres e doutores 

Nos anos de 2019 e 2020, a FSG Bento superou a meta, com um 

corpo docente formado por mestres e doutores acima de 67%. 

Manutenção de um quadro docente 

altamente qualificado e alinhado às 

demandas de ensino. 

Realizar reuniões de 

professores no mínimo uma 

vez por trimestre 

Quinzenalmente são realizadas reuniões com os coordenadores 

de curso. Além disso, são realizadas periodicamente reunião de 

colegiado de curso para planejamento e demais assuntos 

pertinentes. 

Dar continuidade a realização de reuniões 

periódicas com vistas a tornas os 

processos da instituição mais eficientes e 

de maior qualidade. 

Realizar oficinas de 

aperfeiçoamento em língua 

portuguesa, matemática e 

redação de artigos 

O nivelamento é uma atividade semestral de incremento à 

aprendizagem dos alunos em conteúdos básicos como 

Português, Matemática e Física. 

Manter e aprimorar o serviço de 

nivelamento dos ingressantes. 

Continuar a construção dos 

Projetos Pedagógicos dos 

Cursos previstos no Plano de 

Expansão do PDI 

No período de 2018-2019-2020, os Projetos Pedagógicos de 

Curso (PPCs) vem sendo revistos e atualizados, a fim de estarem 

em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs), bem como com as demandas do mercado de trabalho. 

Dar prosseguimento com a atualização 

dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, 

bem como continuar a construção dos 

PPCs previstos no PDI. 

Solicitar autorização ao MEC 

dos cursos novos  

O preenchimento do sistema e-MEC foi realizado de acordo com  

prazos e metas, permitindo ao adequado andamento dos 

processos de solicitação de autorização de novos cursos. 

Manter a política de expansão de novos 

cursos na FSG Bento. 

Ampliar as atuais instalações, 

cuja estrutura possa abrigar 

com qualidade os cursos. 

Foram ampliados os espaços institucionais em especial com a 

implantação dos laboratórios para atendimento aos cursos de 

Engenharia Civil e Mecânica e Psicologia. 

Dar continuidade à expansão de salas e 

laboratórios para o atendimento às 

demandas dos cursos, com o aluguel de 

duas novas áreas para expansão da 

estrutura da unidade. 

Pesquisa e Extensão 

Estimular e desenvolver a 

atitude investigativa e a 

extensão na FSG Bento – 

desenvolver pelo menos um 

Ao longo do triênio, foram criadas situações em sala de aula que 

estimularam o desenvolvimento da curiosidade e da atitude 

investigativa dos alunos. Além disso, a FSG Bento disponibilizou 

auxílio de custos para a participação em eventos científicos. 

Manutenção dos eventos e maior 

divulgação dos anais de produção 

científica. 
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plano de extensão semestral 

por curso. 

Organizar e sistematizar o 

trabalho de orientação, 

supervisão e 

acompanhamento dos 

trabalhos de pesquisa 

científica. 

Atuação de professores no fomento à pesquisa, extensão e 

inovação da Instituição. Além disso, houve o acompanhamento 

por parte dos professores aos alunos durante a pesquisa e a 

elaboração dos relatórios de projeto integrado. 

Em um novo contexto de fomento ao 

protagonismo da FSG, inserida no 

ecossistema de inovação da região, não 

só haverá a continuidade das políticas de 

pesquisa e extensão, mas o maior 

envolvimento na resolução de problemas 

da comunidade. 

Realizar anualmente o 

Simpósio Científico. Realizar 

anualmente o Premio Jovem 

Pesquisador. O corpo docente 

ter no mínimo uma publicação 

anual em periódicos ou 

eventos. 

No período de analise deste relatório verificou-se a  criação de 

eventos institucionais, o que possibilitou aos docentes ampliarem 

a sua produção cientifica. Merecem destaque os eventos: 

Semana Acadêmica de Negócios e Simpósio de Ciência e 

Desenvolvimento e 1º Fórum de Socialização de Experiências do 

Curso de Psicologia. 

Manutenção dos eventos e maior 

divulgação dos anais de produção 

científica. 

Corpo Docente 

Manter as condições 

necessárias para o trabalho 

docente. 

A Instituição trabalhou na adaptação dos seus espaços físicos 

para melhor acomodação dos professores. 

Manutenção dos espaços de trabalho dos 

docentes, bem como a aquisição de 

ferramentas que permitam a interação em 

Home Office, apontando para as 

mudanças na foram de trabalho no 

cenário pós-pandemia. 

Corpo Discente 

Manter as condições 

necessárias às atividades 

discentes. 

A infraestrutura foi aprimorada para atender às atividades 

discentes. Houve a melhoria de salas de aula, bem como a 

implantação de laboratórios em especial para o curso de 

Psicologia.  

Dar continuidade à expansão para o 

atendimento a demandas dos cursos. 

Manter ambientes agradáveis 

e de acessibilidade a todos os 

alunos.  

Os espaços pedagógicos são mantidos limpos e organizados 

para torná-los mais agradáveis a alunos e professores. Além 

disso, na Avaliação Institucional aplicada em 2019.2, o índice de 

satisfação quanto à infraestrutura foi acima de 60% para alunos e 

70% para professores. 

Dar continuidade ao aprimoramento da 

infraestrutura da FSG Bento para que o 

ambiente se mantenha agradável e 

produtivo. 
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Oportunizar o contato 

permanente dos egressos 

com a FSG. 

No triênio em análise, foi mantido o programa de incentivo de 

egressos (política de descontos) para que deem continuidade aos 

estudos de pós-graduação e/ou ingressem em uma segunda 

graduação. Na composição da CPA há representantes dos 

egressos. 

Aprimorar a Política de Egressos de 

forma a criar situações para aproximá-los 

da FSG. 

Funcionários técnico-administrativos 

Promover as condições 

necessárias para o trabalho 

dos técnico-administrativos 

A Instituição trabalhou na adaptação dos seus espaços físicos 

para melhor acomodação dos seus colaboradores técnico-

administrativos 

Manutenção dos espaços de trabalho. 

Responsabilidade social e comunicação com a sociedade 

Manter sempre o site 

atualizado e participar dos 

eventos sociais e comunitários 

dentro e fora da Instituição 

No triênio, houve a adaptação da comunicação para atender a 

linguagem das redes sociais, bem como a elaboração do novo 

site da FSG. 

Manutenção da comunicação a fim de 

alcançar eficiência e ampliação da 

assessoria de imprensa. 

Ofertar programas 

socioambientais. Realização 

de eventos anuais, pelo 

menos. 

Ao longo do triênio, a FSG realizou múltiplas ações sociais com 

as temáticas relacionadas à Responsabilidade Social. 

Manutenção e ampliação do escopo das 

ações de responsabilidade social, bem 

como o fortalecimento das articulações 

com o entorno da Instituição. 

Contribuir junto à sociedade 

para a sustentabilidade 

socioambiental. Realização de 

eventos anuais, pelo menos. 

Ao longo do triênio, foi estimulada a realização de eventos e de 

ações sociais com as temáticas relacionadas à sustentabilidade. 

Manutenção e ampliação do escopo das 

ações socioambientais, bem como o 

fortalecimento das articulações com o 

entorno da Instituição. 

Avaliação 

Avaliar o aluno pelas 

habilidades e competências 

adquiridas durante o curso. 

No triênio atual, ocorreu a padronização das avaliações 

semestrais, com a implementação de prova regimental (A1), 

avaliação 2 (A2 composta por diferentes atividades no limite de 5) 

e avaliação final (exclusiva para alunos que não obtiveram a 

média no somatório A1 + A2). 

No triênio atual, ocorreu a padronização 

das avaliações semestrais, com a 

implementação de prova regimental (A1), 

avaliação 2 (A2 composta por diferentes 

atividades no limite de 5) e avaliação final 

(exclusiva para alunos que não obtiveram 

a média no somatório A1 + A2). 

Fonte: Direção Acadêmica. 
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Quadro 8: Potencialidades indicadas a partir dos processos avaliativos. 
Potencialidades Institucionais 

- Oferta de disciplinas on-line nos cursos de graduação conforme legislação vigente. 

- Aprimoramento do processo de autoavaliação, por meio de pesquisas periódicas e com 

resultados amplamente divulgados. 

- Mudança de sistema para aplicação da Autoavaliação Institucional e de cursos. 

- Determinação do perfil dos alunos por meio do processo de autoavaliação institucional. 

- Implantação de sistema informatizado para cadastro de atividades complementares e 

acompanhamento de sua validação. 

- Uso de ferramentas tecnológicas – Blackboard, práticas, entre outros recursos. 

- Atualização constante dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC). 

- Ampliação do acervo da Biblioteca, em especial de livros digitais. 

- Implementação de novo sistema informatizado para registro de atividades docentes para 

acompanhamento pela gestão. 

- Reconhecimento, por parte dos alunos, da competência dos professores. 

- Satisfação com a forma de condução das aulas de forma remota por parte dos alunos. 

- Expansão da infraestrutura física da FSG Bento, para abrigar novos cursos previstos no PDI. 

Fonte: CPA. 

 

Quadro 9: Fragilidades indicadas a partir dos processos avaliativos. 
Fragilidades Institucionais 

- Não atendimento às expectativas dos alunos quanto a adequação das atividades de estágio 

curricular curso com  a sua formação profissional. 

- Não atendimento às expectativas, por parte dos alunos, quanto a adequação das atividades de 

trabalho de conclusão de curso a sua formação profissional. 

- Desconhecimento dos alunos das oportunidades para realizarem intercâmbios e/ou estágios no 

país ou fora do país. 

- Não atendimento às expectativas quanto aos serviços de wifi. 

- Desconhecimento sobre funcionamento e representatividade discente nos colegiados superiores 

(Conselho Universitário e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão). 

- Inadequação dos serviços da Central de Atendimento aos Alunos (CAA) em relação ao 

atendimento das necessidades dos discentes. 

Fonte: CPA. 
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6 RESULTADOS - AVALIAÇÕES REALIZADAS PELA CPA 2020 

Destaca-se que em 2020, a CPA de acordo com o seu cronograma de trabalho, 

realizou as seguintes avaliações:  

 Avaliação do Planejamento (cursos presenciais – realizada semestralmente – Fórum 

Docente);  

 Avaliação das Aulas Remotas; 

 Avaliação com os Egressos (finalizada em março/2020). 

 

No que se referem às avaliações, os resultados foram positivos, uma vez que em 

quase todas as questões dos instrumentos avaliativos o percentual de satisfação 

ultrapassa os 60%. Em muitas das questões os índices de satisfação ultrapassam os 80% 

de satisfação.  

As questões que não atingiram os 60% que correspondem à satisfação, foram 

trabalhadas pelas gestões acadêmicas e administrativas cujos planos de ações estão à 

disposição das comissões do MEC em visitas in loco.  

 

AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO FÓRUM DOCENTE 2020/1 

 

Professores avaliando 

 

Índices de participação: 

Total de Professores Participaram % de participação 
Erro 

Amostral 

35 21 60,0% 13,8 
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Gráfico 1 

 
 

Gráfico 2 

 
 

Gráfico 3 
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Gráfico 4 

 
 

Gráfico 5 

 
 

Gráfico 6 
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Gráfico 7 

 
 

AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO FÓRUM DOCENTE 2020/2 

 

Professores avaliando 

 

Índices de participação: 

Total de Professores Participaram % de participação 
Erro 

Amostral 

28 23 82,1% 8,8 

 

Gráfico 1 
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Gráfico 2 
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Gráfico 5 
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AVALIAÇÃO DAS AULAS REMOTAS 

 

Alunos avaliando 

 

Índices de participação: 

 

 

 

Indicador: Avaliação das Aulas Remotas 
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Professores avaliando 

 

Índices de participação: 
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Indicador: Avaliação das Aulas Remotas 
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Coordenadores de curso avaliando 

 

Índices de participação: 

 

 

 

Indicador: Avaliação das Aulas Remotas 
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AVALIAÇÃO COM OS EGRESSOS 2018/2 A 2019/2 (graduação presencial) 

 

Egressos avaliando 

 

Índices de participação: 

Total de Egressos Participaram 
% de 

participação 
Erro Amostral 

63 7 11,11% 35,63 

 

Indicador: Identificação do Egresso / Curso 
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Indicador: Situação Profissional Atual 
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Indicador: Avaliação do Curso / Instituição 
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ANEXO I – PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DA CPA 
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ANEXO II – PORTARIA DE APROVAÇÃO DE REGULAMENTO DA 

CPA 

 


