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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.  

Embora hoje conhecida como Faculdade da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves 

(FSG), a faculdade, até 26 de abril de 2019, era conhecida como Faculdade de 

Tecnologia da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves (FTSG). Foi através da Resolução CDI 

nº 03/2019 que a denominação e sigla da instituição foram alteradas, passando de 

Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves (FTSG) para Faculdade 

da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves (FSG), posteriormente autorizada pelo Ministério 

da Educação, através do sistema e-MEC. 

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.  

Nesse intuito, é utilizado um ambiente virtual direcionado à realização de 

atividades a distância via Internet. A Coordenação de Ensino, junto às Coordenações de 

Curso e Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), atuam na capacitação e organização, 

suporte e mediação tecnológica para utilização do mesmo.  

O estratégico papel socioeconômico e cultural da Faculdade está também 

evidenciado em seu quadro administrativo e docente e ao gerar empregos indiretamente, 

em serviços terceirizados (informática em rede, alimentação), causando impacto no 
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mercado de trabalho local. E, também nas parcerias com entidades, tais como a Câmara 

de Dirigentes Lojistas (CDL), Centro de Indústria e Comércio (CIC), Pólos de Informática e 

Administração, entre outros. Também cabe ressaltar as possibilidades de projetos sociais 

e filantrópicos direcionados à comunidade regional.  

A Faculdade traz para a região uma oferta sólida e diferenciada de Educação 

Superior. Não apenas pretende pensar adequadamente a realidade socioeconômica do 

seu entorno, como orientar-se em suas práticas ao mercado produtivo, buscando 

responder às necessidades de profissionais qualificados para dinamizá-lo em 

consonância com os desafios cotidianos. Neste sentido, também a sua orientação 

pedagógica será estratégica, constituindo células de ensino, articuladas em uma 

identidade comum, entre as áreas e entre os cursos da mesma área e uma identidade 

específica de cada curso, possibilitando aos estudantes trabalhadores que cursem suas 

disciplinas em uma temporalidade e custos adequados ao seu planejamento, inclusive 

financeiro, projetando-se para a otimização do tempo de estudo.  

Agregando-se valores institucionais e humanos ao mundo do trabalho, projetam-se 

as bases para um perfil profissiográfico dos egressos, considerando a essência dos 

saberes do Século XXI: aprender a aprender, a fazer, a ser, a conviver (UNESCO, 1999) 

e, pode-se acrescentar, a inovar, orientando-se para o mercado e para o desenvolvimento 

mais amplo da sociedade. 

 

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:  

 

Coordenadora 

Profa. Ms. Raquel Finkler 

 

Representantes do corpo docente 

Prof. Ms. Nédio Andreolli 

Profa. Ms. Karine Callegari 

 

Representantes do corpo discente 

Sr. Luiz Henrique Tecchio 
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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. 

 

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.  
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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 evidenciada 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 Parcial, 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 2021. 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 / Curso. 

 

3) Avaliação do Ensino de Graduação:  

Indicadores Avaliados: Missão e Responsabilidade Social / Institucional; Gestão 

Institucional – Coordenação de Curso; Projeto Pedagógico do Curso; Ambiente Virtual / 

Disciplinas online; Oportunidades da ampliação de formação acadêmica e profissional; 

Empregabilidade; Políticas Institucionais voltadas ao Ensino; Condições para o Ensino; 

Infraestrutura Institucional / Acadêmica; Representatividade; Corpo Docente; Corpo 

Discente; Avaliação Institucional / CPA e Satisfação Geral.  

 

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 envolvido 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 parcial 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 
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institucional, como ferramenta para o planejamento e para a gestão universitária. 

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 
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análise conjunta entre CPA, coordenações e Núcleo Docente Estruturante (NDE) sobre o 

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.  
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• 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  em 2021. 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 em 
2021. 
Projeto Categoria 2021 

Avaliação de Planejamento – Fórum Docente – 
cursos presenciais 

Professores 02* 

Avaliação do Ensino de Graduação  

Alunos 239 

Professores 73 

Coordenadores 6 

Avaliação de Clima Organizacional 

Coordenadores 4 

Professores 22 

Funcionários administrativos 6 

Avaliação com os Egressos (graduação presencial) 
Egressos Graduação 

Presencial 
- 

Relatório de Autoavaliação Institucional. Comissão SINAES 07** 
Legenda: (*) Número de relatórios elaborados; (**) envolvidos na elaboração do documento. 
Fonte: CPA. 
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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.  

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 
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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 2021 constam em 

anexo a este relatório.  

Registra-se que, que a Instituição recebeu Comissões de Avaliação Externa do 

MEC, em visitas in loco, no ano de 2021, como demonstrado no Quadro 2. Ainda 

importante registrar que no ano de 2021, alunos dos cursos da FSG Bento realizaram o 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). 
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Quadro 2: Avaliação de cursos de graduação in loco no ano de 2021. 

CURSO MODALIDADE PERÍODO 

CONCEITO 

D1 D2 D3 
Final 
Contí
nuo 

Final 
Faixa 

Enfermagem Presencial 30/05/2021 a 02/06/2021 4,55 4,57 3,31 4,06 4 

Direito Presencial 21/06/2021 a 22/06/2021 3,94 4,43 3,89 4,02 4 

Biomedicina Presencial 01/07/2021 a 02/07/2021 3,05 3,79 2,92 3,15 3 

Engenharia de 
Produção 

Presencial 01/07/2021 a 02/07/2021 4,56 4,43 4,40 4,47 4 

Engenharia Elétrica Presencial 19/07/2021 a 20/07/2021 3,89 4,21 4,50 4,20 4 

Pedagogia Presencial 12/08/2021 a 13/08/2021 3,86 3,93 3,60 3,77 4 

Fonte: Regulação Acadêmica. 

 

Quadro 3: Índice geral de cursos ano base 2019/2020. 

2019 2020 

2,1131 3 
Não houve ENADE em 

2020 

Fonte: Regulação Acadêmica. 

 
Quadro 4: Insumos avaliativos. 
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. (Processo de recredenciamento protocolado em 2020). 

Fonte: Regulação Acadêmica. 

 

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.  
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O Relatório foi 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 Parcial, 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 2021.  

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. 

 

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;  
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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 

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 
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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.  

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, Blackboard Student, Blackboard 

Instructor, Plataforma Kaltura).  
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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 

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 
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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. 

 No ano de 2021, ocorreram eventos importantes para a divulgação do 

conhecimento científico:  

• 2º Fórum de Socialização de Atividades e Práticas Inspiradoras 2021, que ocorreu 

entre os dias 13 e 14 de dezembro; 

• V Simpósio de Ciência e Desenvolvimento para a Comunidade, que ocorreu no dia 30 

de novembro. 

 

Merece ainda destaque também o Congresso de Pesquisa Extensão, que tem 

caráter interdisciplinar. No ano de 2021, foi realizada a nona edição do evento, que 

possibilitou aos acadêmicos a apresentação de resultados de conhecimentos teóricos 

práticos desenvolvidos e adquiridos nas disciplinas, visando ao aprofundamento das 

competências e habilidades na área de interesse. 

Ainda, no ano de 2021, a FSG, buscando contribuir e socializar o conhecimento 

voltado à inovação tecnológica e pesquisa, definiu sua Tese de Inovação. No documento 

é reforçado o caráter inovador da IES, bem como a constante atenção com as novas 

demandas do mercado de trabalho, uma vez que dessas surgem as novas exigências na 

educação. Desta forma, a FSG acredita articulação entre: 

...o ensino, a pesquisa e a extensão com objetivo de fomentar e atender 
às demandas deste cenário.  
Neste contexto, é importante investir na educação continuada, na 
ampliação da inserção na comunidade com a prestação dos serviços 
ofertados, na otimização e transparência dos processos e, 
consequentemente, em uma melhor comunicação interna e externa, na 
consolidação da marca e ampliação das parcerias da FSG com as 
empresas da região. Queremos inovar sem perder o foco no 
desenvolvimento regional, dando conta das necessidades do 
ecossistema em que nos inserimos, bem como na geração de produtos 
que atendam o mercado e a sociedade na resolução de problemas 
atuais. 

  

Para implementação da sua Tese de Inovação, a FSG publicou edital para 

credenciamento de projetos de pesquisa, extensão e inovação. Em 2021, foram 2 projetos 

contemplados. 
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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 2021, 

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

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

Na FSG, nos dias 31/maio e 01/julho de 2021 foi realizado o 4º Congresso de 

Responsabilidade Socioambiental da FSG, tendo como o tema “Responsabilidades para a 

busca de um mundo sustentável”. Os palestrantes participantes foram: 

- Data: 31/05/2021 - Palestra de abertura: Andamento da Agenda 2030 em tempo de 

pandemia - Prof. Dr. José Carlos Barbieri; 

- Data: 01/06/2020 – Palestra: Inovação Social - Sr. Tiago Luiz Schmidt - Presidente da 

Sicredi Pioneira RS. 

Destacam-se as ações realizadas pelo grupo Cruzeiro do Sul Educacional.  A 

Cruzeiro do Sul Educacional possui o respeito à identidade e à diversidade como um de 

seus valores Institucionais. Buscamos construir um ambiente saudável, justo e igualitário, 

fomentando a adoção de condutas éticas e reforçando a vedação à adoção de 

comportamentos de desrespeito ou discriminatórios. 

Deste modo, construímos nosso Código de Conduta de modo a evidenciar este 

compromisso em todas as vertentes de nossa atuação. A nossa área de Conformidade, 

como guardiã deste documento, desenvolve periodicamente ações de conscientização e 

comunicação interna com o objetivo de reforçar a conduta esperada de nossos 

colaboradores visando assegurar a manutenção do ambiente de trabalho que almejamos. 

No ano de 2021, a área de Conformidade abordou em tais ações temáticas como assédio 

moral e sexual, igualdade e violência de gênero, combate à discriminação racial, 

intolerância religiosa, diversidade cultural, LGBTfobia e proteção ao meio ambiente. A 

seguir são apresentadas as ações de comunicação e de conscientização desenvolvidas. 
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Dia nacional de combate ao assédio moral Dia mundial do meio ambiente 

 

 
 

Dia internacional LGBTfobia Dia Nacional de Combate ao Racismo 

Figura 2: Ações de comunicação e de conscientização desenvolvidas em 2021. 
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Dia da diversidade cultural 
Dia internacional da luta contra a 

discriminação racial 

 

 

 

Dia Internacional da Mulher Dia Nacional de combate a intolerância 

religiosa 

Figura 2: Ações de comunicação e de conscientização desenvolvidas em 2021 

(continuação) 
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Resumo Compliance Weeks Portal de Ética e Conformidade 

 

Dia internacional de combate à violência contra a mulher 

Figura 2: Ações de comunicação e de conscientização desenvolvidas em 2021 

(continuação) 

 

Além disso, também aplicamos a todos os colaboradores da Companhia o 

treinamento sobre o Código de Conduta, que contemplou orientações sobre a vedação 

quanto a adoção de condutas discriminatórias ou preconceituosas, relacionadas a etnia, 
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nacionalidade, gênero, orientação sexual, religião ou crença, faixa etária, convicção 

política, estado civil, aparência física ou qualquer outra condição especial. 

Por fim, com a preocupação de dar voz a todos os membros da nossa comunidade 

e identificar de forma rápida possíveis violações de direitos, disponibilizamos um Canal de 

denúncias aberto ao público interno e externo, por meio do qual são apurados possíveis 

casos de discriminação que, se confirmados, são remediados por meio de ações 

disciplinares e educativas. 

 

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 2021 foram prejudicadas em virtude da pandemia pelo 

coronavírus, portanto ocorreram de forma reduzida. 

No ano de 2021, a FSG promoveu o 4º Congresso de Responsabilidade 

Socioambiental, que teve como objetivos: 

- Analisar o andamento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; 

- Apresentar ações de inovação social, em especial relacionadas ao cooperativismo; 

- Instigar a reflexão sobre o papel de cada profissional para alcançar os princípios da 

sustentabilidade e de cidadania, entre outros. 

O Congresso supramencionado tem ocorrência bianual e no ano de 2021 foi 

realizado de maneira totalmente on-line. O evento teve como temática 

“Responsabilidades para a busca de um mundo sustentável”. 

 Vale ressaltar, que em 2021, a FSG elaborou sua Tese de Inovação, reafirmando 

seu comprometimento com o desenvolvimento econômico local. Por meio dessa iniciativa, 

a IES busca ampliar a educação continuada e a inserção na comunidade com a prestação 

dos serviços ofertados, na otimização e transparência dos processos e, 
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consequentemente, em uma melhor comunicação interna e externa e na consolidação da 

marca e ampliação das parcerias da FSG com as empresas da região.  

 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

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

cursos de graduação 

A Faculdade da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves acredita no 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 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 FSG Bento 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 
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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.  

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. 

A FSG Bento, ao longo do ano de 2021, estimulou a aplicação 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. 

Com a continuidade da pandemia no ano de 2021, as adequações decorrentes 

do cenário precisaram ser mantidas, em especial no que tange às atividades 

relacionadas ao ensino presencial. Com as restrições impostas, as aulas foram 

ministradas remotamente utilizando 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 ocorreu até o dia e horário da aula. Nesse 

caso das aulas assíncronas o professor deveria, 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 referem à interação entre professores e 

alunos simultaneamente através de link específico disponibilizado pelo professor na 

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

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

tempo real. Nesse 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 permitidas (práticas e estágios) ocorreu de acordo com 

os protocolos de segurança sanitária estabelecidos de forma a garantir a segurança de 
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todos (alunos, professores e demais envolvidos). Para tanto, foram convidados todos os 

acadêmicos, professores e funcionários para ações de conscientização acerca da 

pandemia do Coronavírus e medidas e cuidados necessários para o retorno seguro às 

atividades presenciais.  

 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.  

 

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 

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

de seus cursos. 

Ressalta-se que no ano de 2021, não houve ofertas de cursos de Pós-graduação 

Lato Sensu modalidade presencial na Instituição. 

 

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.  

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 aglunação 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. 

O ano de 2021 também impôs uma série de desafios em razão da pandemia por 

Covid-19. Mesmo assim, foi possível promover eventos acadêmicos com o objetivo de 

incentivar a produção científica. Os eventos realizados foram: 

- 2º Fórum de Socialização de Atividades e Práticas Inspiradoras:  evento realizado entre 

os dias 13 e 14 de dezembro, que teve como objetivo proporcionar aos acadêmicos e 
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professores a oportunidade para apresentar as práticas realizadas nas disciplinas práticas 

e curriculares.  No evento foram realizadas as apresentações de atividades e práticas, 

que ocorreram de forma virtual por meio da plataforma Blackboard devido à Covid-19. As 

sessões foram coordenadas pelos professores das disciplinas. No primeiro dia ocorreu a 

apresentação de 19 artigos, enquanto no segundo dia, 21. 

- V Simpósio de Ciência e Desenvolvimento para Comunidade: os cursos da área de 

Gestão e Negócios, realizaram o evento científico no dia 30/11/2021, que  contou com a 

Palestra intitulada, “Explorando Cenários: você não sabe, mas precisa! Ministrada por 

Nubia Poncio – Consultora do SEBRAE RS. Entre os trabalhos submetidos, foram 

selecionadas 6 para a apresentação ao público. 

Em 2021, ainda desafiados pela realidade imposta pela pandemia pela Covid-19, a 

FSG deu continuidade ao projeto CONECTA-FSG, que tem como objetivo a capacitação 

docente para 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. Para tanto, foram oferecidas oficinas conforme apresentado a seguir no Quadro 

5.  

 

Quadro 5: Oficinas realizadas no ano de 2021 referentes ao Projeto Conecta-FSG. 
Tema Datas Duração 

Vamos falar sobre a A2 19/04 e 22/04/2021 1h30 

Vamos juntos conversar sobre estratégias de 

engajamentos dos alunos nas aulas síncronas? 
13/05 e 07/06/2021 1h30 

Saúde mental docente em tempos de pandemia: 

estratégias de autocuidado e promoção de saúde 
29/06 e 01/07/2021 1h30 

ZOOM como ferramentas aulas síncronas 26/07 e 29/07/2021 1h30 

Ferramentas pedagógicas na prática 16/09 e 17/09/2021 1h 

Portal Gente e Gestão 19/10 e 21/10/2021 1h 

Inteligência emocional e o ser professor 02/12 e 03/12/2021 1h 

Fonte: Direção Acadêmica. 

 

Ainda, no ano de 2021, foi publicado no mês de março/2021, um edital para 

submissão de projetos de pesquisa, extensão e inovação, sendo que foram contemplados 

2 projetos da FSG Bento. O objetivo foi promover a pesquisa, extensão e inovação 

através da seleção de projetos e ações com viés inovador e enfoque no desenvolvimento 

regional, dando conta das necessidades do ecossistema em que a instituição está 

inserida, bem como na geração de produtos que atendam o mercado e a sociedade na 

resolução de problemas atuais.  
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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. 

No ano de 2021, houve uma preocupação da IES em desenvolver atividades de 

extensão que atendam à comunidade regional em termos sociais, ambientais e entre 

outras dimensões. 

 O Cine Debate – Projeto UBUNTU/2021, promovido pelo curso de Psicologia, no 

dia 23 de julho, contou com a presença da Dra. Gisele Cristina Tertuliano. No evento foi 

realizada uma análise sobre a forma de vida dos refugiados sírios, imigrantes e os 

libaneses sem documentos no centro de Beirute. O caos da cidade e a luta pela 

sobrevivência. A abordagem interseccional das mulheres: a prisão, a situação de 

refugiadas, tentativa de mostrar a existência. A situação de vulnerabilidade do menino 

Zain: trabalho infantil, criança refugiada, pobreza, abandono, desamparo. A criança e o 

tribunal. O desamparo e a violência estrutural que vivenciam os imigrantes e refugiados. A 

Figura 3 é o registro do evento. 
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Figura 3: Registro do evento Cine Debate. 

Fonte: Coordenação do curso de Psicologia. 

 

Importante ainda salientar que no ano de 2021, entre os dias ocorreu a II Jornada 

Acadêmica On-line do curso de Psicologia – FSG Bento Gonçalves. Na sua programação 

ocorreu o mini-curso “Me formei, e agora?”: conduzido pela palestrante Profa. Joana 

Alvares através de palestra expositiva sobre tópicos importante que viabilizaram um 

momento de trocas com questionamentos e participação ativa dos ouvintes presentes. Na 

primeira noite, foram abordadas duvidas geradas ao longo da formação acadêmica com 

foco para o final do curo especialmente, no momento de realização de estagio e todas as 

escolhas oriundas disso. 

No segundo dia do mini-curso, foram abordados diversos tópicos tendo como foco 

a pós-formatura e a inserção no mercado de trabalho. Sendo assim, debateu-se sobre 

investimentos da profissão, o passo a passo para obter o CRP, as novas formas de 

trabalho, sublocação x aluguel x coworking, o networking, concorrência, a prática clínica, 

os valores das sessões, as supervisões/mentorias com profissionais da área, o marketing 

dos psicólogos nas redes sociais, assim como a conduta indicada para com os nossos 

primeiros pacientes, entre outros tópicos. 

Na primeira noite do evento participaram 53 inscritos, já na segunda, 43. A Figura 

4 é o registro do evento. 
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Figura 4: Registro do evento II Jornada Acadêmica On-line do curso de Psicologia. 

Fonte: Coordenação do curso de Psicologia. 

 

 Outra atividade que merece destaque na FSG Bento foi a palestra intitulada “As 

Motivações do Gestor da Área de Recursos Humanos”, ministrada pela Prof. Me. Patrícia 

Zarpelon Misturini, que ocorreu no dia 08/12/2021. Ainda merece destaque, a realização 

da V Semana Acadêmica de Negócios, que foi realizada nos dias 08 a 10/09/2021. Segue 

e-card da divulgação do evento (Figura 5). 

 



40 
 

 

Figura 5: E-card de divulgação da V Semana Acadêmica: área de negócios. 
Fonte: Coordenação dos cursos da área de Negócios. 

 

No Quadro 6 constam as atividades de extensão realizadas em diferentes 

disciplinas ministradas na FSG Bento. 
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Quadro 6: Atividades de extensão realizadas nas disciplinas ministradas na FSG 
Bento para o ano de 2021. 
Data Disciplina Tema/Palestrante 

16/08/2021 Psicologia Institucional 
Análise de implicação e a experiência no 
Coletivo de Análise Institucional da UFRGS – 
Psicóloga 

20/08/2021 
Tópicos Avançados em 
Psicologia 

Perdas e luto no contexto da pandemia 

27/08/2021 
Tópicos Avançados em 
Psicologia 

Instituições totais, palavras e subjetividade 

10/09/2021 
Tópicos Avançados em 
Psicologia 

Intervenções em caso de violência, negligência e 
abandono. 

14/09/2021 
Psicoterapias: abordagem 
psicodinâmica 

Melanie Klein: concepções teóricas constituintes 
da psicologia científica; valorizar a relação teoria 
e prática 

17/09/2021 
Tópicos Avançados em 
Psicologia 

Psicologia e gênero: histórico e desafios atuais 

21/09/2021 
Psicoterapias: abordagem 
psicodinâmica 

Donald Winnicott: concepções teóricas 
constituintes da psicologia científica; valorizar a 
relação teoria e prática 

27/09/2021 Psicologia Institucional Considerações sobre o método cartográfico 

01/10/2021 
Tópicos Avançados em 
Psicologia 

Residência multiprofissional em saúde: a 
formação de trabalhadores para o SUS e 
cuidado em saúde mental 

01/10/2021 
Tópicos Avançados em 
Psicologia 

Intervenções psicológicas online 

05/10/2021 
Psicoterapias: abordagem 
psicodinâmica 

Wilfred Bion: concepções teóricas constituintes 
da psicologia científica; valorizar a relação teoria 
e prática 

08/10/2021 
Tópicos Avançados em 
Psicologia 

Questões étnico-raciais 

18/10/2021 Psicologia Institucional 
Institucionalização e Reforma Psiquiátrica 
Brasileira 

19/10/2021 
Psicoterapias: abordagem 
psicodinâmica 

A clínica psicanalítica em Freud e Lacan 

29/10/2021 
Tópicos Avançados em 
Psicologia 

Psicologia e população indígena 

05/11/2021 
Tópicos Avançados em 
Psicologia 

Psicologia e arteterapia 

19/11/2021 
Tópicos Avançados em 
Psicologia 

Psicologia e terapia holística 

24/11/2021 
Sistemas de gestão e auditoria 
ambiental 

Gestão de processos e ISO 14.001 na Terrasol 
Veículos 

Fonte: registros de aulas – Coordenação de cursos. 

 

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:  
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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 2021, ocorreram eventos, nos quais docentes e discentes tiveram a 

oportunidade de apresentarem sua produção acadêmica. 

  O 2º Fórum de Socialização de Atividades e Práticas Inspiradoras, que ocorreu 

entre os dias 13 e 14 de dezembro de 2021, foi um momento de compartilhamento do 

conhecimento. No evento foram apresentados 40 relatos de práticas e atividades. A 

Figura 6 é o registro de participação do evento. 

 

 

Figura 6: Registro dos participantes do evento II Jornada Acadêmica On-line do 

curso de Psicologia. 
Fonte: Coordenação do curso de Psicologia. 

 

O V Simpósio de Ciência e Desenvolvimento para Comunidade oportunizou aos 

docentes e discentes dos cursos da área de Gestão e Negócios apresentarem seus 

trabalhos acadêmicos. O evento científico ocorreu no dia 30/11/2021 e contou com a 

Palestra intitulada, “Explorando Cenários: você não sabe, mas precisa! Ministrada por 

Nubia Poncio – Consultora do SEBRAE RS. Entre os trabalhos submetidos, foram 

selecionadas 6 para a apresentação ao público. A Figura 7 é o e-card de divulgação do 

evento. 
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Figura 7: E-card de divulgação da V Semana Acadêmica: área de negócios. 
Fonte: Coordenação dos cursos da área de Negócios. 

 

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 oferece 

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:  
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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. 

 

Encontros com a Direção Acadêmica 

 A fim de estabelecer um canal de comunicação entre a Direção Acadêmica e os 

discentes, em maio/2021 ocorreu um encontro entre Prof. Dr. Denis Chidem e a 

representação acadêmica do curso de Psicologia.  

 

Aulas Inaugurais 

 O curso de Psicologia realizou sua aula inaugural no dia 10 de agosto de 2021. A 

aula foi ministrada pela Psic. Francielle Sassi, Mestre em Psicologia Clínica (PUC-SP); 

especialista em Luto e Perdas, especialista em Dinâmicas Vinculares pela Teoria do 

Apego - Relacionamentos. A convidada também é responsável pela Luspe rede de 

clínicas especializadas em luto, separação e perdas em Bento Gonçalves. A convidada 

explanou sobre o tema: Formação e Rompimento de Laços Afetivos. A palestra iniciou 

engajando os alunos com imagens referenciando o desenvolvimento humano e suas 

relações vinculares. Introduziu conceitos da teoria de Bowlby e apontou questões 

relacionadas ao contexto clínico. A temática do luto e das perdas foi apontada, recebendo 

destaque por parte de questionamentos e reflexões dos alunos diante do contexto 

pandêmico. Os alunos participaram trazendo questões e apontamentos tornando a 

atividade mais dinâmica no ambiente virtual. O evento contou com a participação média 

de 72 participantes. A Figura 8 é o registro do evento. 
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Figura 8: Registro do evento Cine Debate. 

Fonte: Coordenação do curso de Psicologia. 

 

A aula inaugural, Aula Magna, dos cursos da área de Gestão e Negócios foi 

realizada no dia 14/04/2021, as 19h30, com Palestra intitulada Felicidade no trabalho, 

ministrada pela professora Me. Magda De Toni. A Figura 9 apresenta o e-card de 

divulgação do evento. 

 

 

Figura 9: E-card de divulgação da Aula Magna – Felicidade no Trabalho. 
Fonte: Coordenação dos cursos da área de Negócios. 

 

Semanas/Jornadas Acadêmicas 

 O Quadro 7 sintetiza os eventos que ocorreram no ano de 2021 na FSG Bento. 
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Quadro 7: Semanas/Jornadas Acadêmicas realizadas na FSG Bento no de 2021. 

Data Disciplina Participantes* 

08 e 09/ 

setembro 
V Semana Acadêmica da Área de Negócios 307 

30 de agosto a 

03 de setembro 
II Jornada Acadêmica On-line do curso de Psicologia 294 

Legenda: (*) Número estimado referente ao número de pessoas que acessaram a sala virtual no momento 
que ocorreu o evento. 
Fonte: Coordenação de cursos. 

 

A Faculdade da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves entende que o clima 

organizacional, o comprometimento dos seus colaboradores e a imagem da instituição 

são reflexos de uma ação integrada entre todos os setores e áreas institucionais.   

A participação de todos contribui para que o fluxo de informações, imprescindível a 

uma boa gestão administrativa e acadêmica, atenda às necessidades de comunicação de 

todos os setores envolvidos, de forma a minimizar eventuais ruídos que possam 

comprometer o clima organizacional e o bom andamento de suas respectivas atividades.  

As decisões de comunicação são subsidiadas pelos dados obtidos a partir de 

estudos e avaliações realizados pela CPA e por pesquisas específicas de mercado, 

sempre norteadas pelas diretrizes do PDI.  

A Diretoria de Marketing e Comunicação, atualmente composta pelas gerências 

de: Comunicação & Marketing, Conversão & Performance, Comercial Presencial, 

Planejamento & BI, Fidelização & Retenção, Comercial EAD e Expansão EAD atendem 

demandas não só  da FSG, mas do grupo do qual é integrante, com foco na reputação e 

identidade das marcas, captação de novos alunos, retenção, expansão da modalidade 

EAD e otimização dos recursos disponíveis para atendimento da IES, sempre alinhados 

com a área acadêmica e demais instâncias.  

As ações de comunicação da FSG são pensadas sempre com o objetivo de 

promover a integração dos seus públicos estratégicos: ALUNOS – PROFESSORES – 

FUNCIONÁRIOS e a SOCIEDADE. Esta preocupação é justificada pela crença da 

instituição de que o sucesso de suas atividades reside na compreensão de que a 

informação é o elemento fundamental para promover uma atuação mais eficaz por parte 

de seu corpo de funcionários (corpo docente e administrativo), para o melhor 

aproveitamento dos recursos oferecidos pela FSG por parte do seu corpo discente e, 

ainda, para a disseminação do conhecimento produzido em seus cursos e projetos de 

pesquisas.  
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Para cumprir esse objetivo, a instituição utiliza-se de diversos meios de 

comunicação, de modo a atender a demanda de cada público-alvo, visando garantir a 

disponibilização da informação no formato e no tempo mais adequado às suas 

necessidades e características. O processo de comunicação é realizado de forma 

coordenada entre as gerências para integrar os setores / áreas / departamentos que se 

relacionam com o público interno e / ou externo, com o objetivo de assegurar a unidade, 

adequação, pertinência e fidelidade da mensagem / informação. Neste processo, são 

utilizadas as seguintes ferramentas/canais de comunicação:  

• Manual do Aluno – disponibilizado em formato digital no portal da instituição, na área 

restrita do aluno, com diversas informações de interesse do aluno, como calendário 

acadêmico, sistemas de avaliação, etc.  

• #RedeCruzeiro -  publicação mensal e digital é voltada aos docentes e colaboradores, 

com as principais notícias de cada instituição do grupo, além de conteúdo relacionado 

ao exercício das atividades profissionais.  

• Portal Institucional – Com atualizações diárias, nele são publicadas todas as notícias 

(cursos, eventos, seminários, conquistas, infraestrutura), disponibilizados informações 

sobre serviços à comunidade e formas de contato com a instituição e links para sites 

setoriais (CPA, Biblioteca, Pós-graduação etc.), para oferecer ao internauta uma 

ampla visão da instituição.   

• Murais de Aviso – Praticamente não usados em 2021. 

• E-mail - mensagens enviadas para os e-mails cadastrados, com informações 

referentes à Instituição e também ao calendário do vestibular, período de rematrícula e 

data, horário e local de realização da prova do vestibular.  

• Eventos, Atividades e Ações – possibilitam a integração da comunidade institucional 

e, em ocasiões especiais, da comunidade externa. Em 2021, apenas em formato 

virtual, transmitidos pelos canais oficiais da FSG (Youtube, Facebook, Collaborate) ou 

outra plataforma de streaming. 

• Campanhas publicitárias – elaboradas com base na análise da avaliação de 

resultados obtidos na campanha anterior. Seguem, sempre, o posicionamento 

estratégico da marca. 

• Materiais impressos – Em 2021, basicamente produzidos materiais para ações 

comerciais, realizadas observando medidas restritivas e diretrizes das autoridades 

locais. 



48 
 

• Redes sociais – Importantes canais de engajamento permitem interação e amplificam 

o alcance da mensagem. Nas redes oficiais postamos os últimos acontecimentos da 

FSG além de assuntos relevantes aos nossos alunos, como carreiras, educação, 

tecnologia, tendências, comunicados/avisos entre outros. Como em 2020, em 2021, 

os canais do Facebook e Youtube foram utilizados para transmissão de lives, 

ampliando o alcance e aumentando consideravelmente o engajamento. 

• Mensagens SMS – mensagens eletrônicas enviadas para os celulares cadastrados, 

atende basicamente 2 públicos: alunos, com informações específicas, como início do 

semestre letivo, rematrícula, eventual mudança de alguma atividade acadêmica de 

última hora (ex.: suspensão de aula em função de greve), e candidatos, com lembrete 

da data da prova e publicação do resultado, por exemplo.  

• Central Nacional de Captação – CNC - além de atender os interessados via 

telefone, whatsapp e-mail, a central possui células dedicadas ao atendimento de 

candidatos e alunos (SAC 2.0) pelas redes sociais.     

• Cartazes Internos - Praticamente não usadas em 2021.  

• Assessoria de imprensa – coordenado por equipe interna (Comunicação 

Corporativa), esse serviço tem o foco de criar e atender demandas nos veículos de 

comunicação, tornando a Faculdade da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves fonte de 

informação sobre os diversos assuntos e áreas do conhecimento e contribuir para o 

fortalecimento da credibilidade da instituição em Bento Gonçalves e região. 

• Área do Aluno – Serviço de acesso restrito ao corpo discente por meio de senha 

/ login, que oferece serviços como matricula online, emissão de boleto, 

acompanhamento dos processos na CAA, acesso à notas / faltas, além de possibilitar 

a visualização colocação de avisos de interesse do aluno, como abertura do FIES, 

início do período de rematrícula, etc. 

• Processo da Avaliação Institucional / CPA – Compõe-se de projetos avaliativos e 

de estudos que fornecem resultados aos gestores institucionais, subsidiando-os no 

planejamento das ações de suas áreas / setores visando a otimização da qualidade da 

IES. Os resultados dos mesmos são divulgados a comunidade institucional por meio 

do Processo de Comunicação, sobre a responsabilidade da CPA.  

Além das ações e ferramentas descritas, a Diretoria de Marketing, por meio da 

Gerência de Comunicação & Marketing, oferece todo suporte para disponibilizar 

informações nos sites e no meio acadêmico acerca dos Periódicos Acadêmicos 



49 
 

produzidos e publicados por professores pesquisadores, com participação de alunos e 

convidados de outras IES.    

O modelo de Comunicação Integrada, adotado pela instituição é baseado em 

informações oriundas de instrumentos de pesquisa e avaliação, que geram subsídios para 

as decisões em comunicação.   

A comunicação entre a instituição e os seus públicos ganha em efetividade quando 

a instituição "ouve" os seus públicos estratégicos e os conhece melhor, definindo com 

maior precisão as estratégias de comunicação mais eficazes às necessidades e 

características do público-alvo. Dentre os instrumentos de monitoramento de imagem e 

coleta de informações utilizamos:  

• Ferramentas de monitoramento do portal - Com o uso de ferramentas e aplicativos 

específicos, dados importantes são extraídos dos portais, como navegação, páginas 

mais acessadas, tempo de acesso, horários de pico etc que são usados em 

estratégias de campanhas.  

• Ferramentas de monitoramento das redes sociais – ferramentas que permitem 

acompanhar citações que envolvam a instituição são essenciais para 

acompanhamento da saúde da marca, identificação e contenção de possíveis crises 

e avaliação de pontos fortes, potencializando e aumentando o engajamento entre a 

marca e seu público.  

• Clipping - envio de matérias/reportagens veiculadas em rádio, TV, jornais, sites e 

revistas que citam a instituição e suas concorrentes para gestores acadêmicos e 

técnico-administrativos da Instituição, para acompanhamento do mercado.  

• Monitoramento de mercado – atividade desempenhada por equipe especializada 

com uso de ferramentas e plataformas para subsidiar decisões estratégicas para 

oferta de cursos, turnos e condições comerciais que assegurem o objetivo 

estabelecido.  

• Insumos obtidos pela equipe de CNC no atendimento de alunos e de candidatos. 

 

A Faculdade implantou a Central de Atendimento ao Aluno – CAA, como parte dos 

órgãos de apoio às atividades acadêmicas, sendo um espaço para que os alunos 

pudessem ser ouvidos em suas reivindicações, nele, ainda, foi instalado o processo de 

Estou com problemas. As ocorrências podem ser realizadas pessoalmente no campus.  
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De acordo com o teor do pedido, ele será encaminhado ao setor correspondente, 

para as devidas providências. A seguir os atendimentos realizados no triênio 2019-2021 

referente apenas ao processo Estou com problemas (Quadro 8). 

 

Quadro 8: Atendimentos de Estou com problemas 

ATENDIMENTOS DE ESTOU COM PROBLEMAS 

Setor/Meios Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021 

CAA – Presencial 14 8 30 
Fonte: Gerencia dos programas de atendimento.   

 

O Estou com problemas é separado por categorias para que os processos possam 

ser encaminhados diretamente aos setores, sem a necessidade de uma análise prévia. As 

categorias são: Administrativo, Acadêmico, Campus Virtual, Assuntos Comunitários, 

Biblioteca, Crédito Educativo, Financeiro e Rematrícula. Os dados referentes a cada 

categoria encontram-se disponíveis nos documentos institucionais à disposição das 

comissões de avaliação externa e interna. 

 

Indicador 3.11 Política de atendimento aos discentes 

A Faculdade da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves conta com um time de 

atendimento dedicado a dar andamento em todas as solicitações, dúvidas e necessidades 

dos nossos alunos. Os canais de atendimento estão em constante modernização, com 

foco em tornar sua experiência a cada dia mais ágil e assertiva. Os recursos disponíveis 

são: 

• Estela: assistente virtual com inteligência artificial da IBM Watson – uma das mais 

avançadas tecnologias no mercado – que atende, interage e orienta por meio de um chat 

24 horas por dia e 7 dias da semana.  

• Chat CAA: de acordo com a necessidade, a Estela pode direcionar para um chat 

humano, destinado ao contato direto e on-line com os nossos atendentes. 

• CAA On-line: disponível na Área do Aluno, com diversos serviços e abertura de 

protocolos em áreas, como Financeiro, Secretaria, Coordenação de Curso, Crédito 

Educativo e outros. Lá também é possível acompanhar o andamento dos processos e 

manter um registro de todas as interações feitas ao longo da sua vida acadêmica. 

• Agendamento para CAA Presencial: em casos mais complexos, é possível agendar 

com a nossa assistente virtual o atendimento presencial na CAA. Vale destacar que essa 
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modalidade está funcionando de acordo com os decretos municipais e limitações em 

número de pessoas.  

Todos esses esforços têm permitido que um grande número de atendimentos seja 

realizado nesse período de limitações no contato social. 

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. Os espaços para atendimento aos alunos estão 

distribuídos em: Coordenações de Curso e de Ensino e NAVE – Núcleo de Apoio e 

Valorização do Estudante. 

O NAVE 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 tendo como temática principal as dificuldades o modelo de  

aulas síncronas. 

 Ainda, no ano de 2021, 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. 

 

Central de Atendimento 

 A Central de Atendimento é o setor responsável pelo atendimento dos discentes 

da instituição. Nossos canais oficiais de atendimento estão preparados para receber 

demandas referentes a dúvidas acadêmicas, financeiras e crédito educativo (PROUNI, 

FIES, etc.).  As ferramentas encontram-se disponíveis no Portal Acadêmico do Aluno: 

CAA On-line, Chatbot (Estela) e Agendamento presencial (Figura 10). 
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Figura 10: Ferramentas de atendimento aos alunos disponíveis no Portal 
Acadêmico. 

Fonte: Central de Atendimento. 

 

 No ano de 2021, os canais on-line se fizeram ainda mais necessários em razão 

da pandemia, com isso nossos alunos habituaram-se a utilizá-los com maior frequência, 

otimizando o tempo e a resolução das demandas de atendimento. Levando em 

consideração as condições e determinações dos protocolos de segurança adotados por 

conta da situação pandêmica, em 2021 os atendimentos presenciais mantiveram-se com 

o agendamento prévio e a priorização dos protocolos via CAA On-line e atendimento via 

Chat. 

 Em 2021, os canais de atendimento seguiram se fortalecendo. O Agendamento 

para os atendimentos presenciais, a CAA On-line, que contempla mais de 90% dos 

pedidos via protocolos (acadêmicos, financeiros, crédito educativo) e o Chat Estela 

juntamente com o Chat Humano, que no segundo semestre de 2021 passou a ser 

gerenciado pela célula nacional na unidade POSITO em Curitiba. Os dados s seguir 

representam os volumes de atendimento dos canais gerenciados pela unidade FSG, 

atendimentos presenciais e on-line. 
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Figura 11: Quantidade de atendimentos por canal. 
Fonte: Central de Atendimento. 

 

Os principais assuntos abordados no ano de  2021 foram relacionados a categoria 

de serviço acadêmica, que engloba alterações de matrícula, cancelamentos, solicitações 

de documentos, etc. Esse número destaca-se entre os demais serviços, reduzindo 

prorcionalmente nos meses de baixa: maio e outubro.  

 

 

Figura 12: Quantidade de atendimentos de acordo com a categoria de serviços. 
Fonte: Central de Atendimento. 
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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 NBR 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. 

 

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;  
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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.  

 

 

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

artísticas e culturais. 

 

 No ano de 2021, merecem destaque os seguintes eventos: 2º Fórum de 

Socialização de Atividades e Práticas Inspiradoras e V Simpósio de Ciência e 

Desenvolvimento para Comunidade. Nesses eventos, houve a apresentação de trabalhos 

acadêmicos. 

  O 2º Fórum de Socialização de Atividades e Práticas Inspiradoras, que ocorreu 

entre os dias 13 e 14 de dezembro de 2021, foi um momento de compartilhamento do 

conhecimento. No evento foram apresentados 40 relatos de práticas e atividades.  

O V Simpósio de Ciência e Desenvolvimento para Comunidade oportunizou aos 

docentes e discentes dos cursos da área de Gestão e Negócios, apresentarem seus 

trabalhos acadêmicos. O evento científico ocorreu no dia 30/11/2021 e contou com a 

Palestra intitulada, “Explorando Cenários: você não sabe, mas precisa! Ministrada por 

Nubia Poncio – Consultora do SEBRAE RS. Entre os trabalhos submetidos, foram 

selecionadas 6 para a apresentação ao público.  

 

Eixo 4 – Políticas de Gestão 

Indicador 4.1 Titulação do corpo docente 

O corpo docente da FSG Bento, em dezembro de 2021, contava 78,3% dos 

docentes com titulação obtida em programa de pós-graduação Stricto sensu. A Tabela 1 

mostra a distribuição da titulação do corpo docente no ano em análise. 

 

Tabela 1: Titulação do corpo docente no ano de 2021.   

Titulação 
2021 

Nº % 

Doutores 3 13,1 

Mestres 15 65,2 

Especialistas 5 21,7 

Total 23 100,00 

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. Em 2021, ocorreram eventos semestrais de 

planejamento, os quais objetivaram além de transmitir informações sobre as atividades e 

condução do semestre, atualizações pedagógicas. 

O 13º Fórum Docente da FSG foi realizado em fevereiro/2021 de forma virtual. O 

evento ocorreu ao longo dos dois dias, sendo um momento de integração entre os 

docentes, bem como atualização pedagógica.  

O 14º Fórum Docente da FSG teve como objetivo oportunizar momentos de 

reflexão acerca do cenário atual que estamos vivendo na educação diante da pandemia 

da Covid-19 por meio de um espaço de trocas e reflexões acerca do fazer docente nesses 

novos tempos. O Fórum ocorreu em dois dias com a seguinte programação: a) 27/07- 

Apresentação Institucional e palestra com Luciano Braga sócio-fundador da Shoot; b) 

28/07- Apresentação de melhores práticas docentes e projetos de inovação em destaque 

na Instituição. Mediante a apresentação das práticas, um grupo de jurados externos 

avaliou os trabalhos e os melhores, de cada categoria, sendo práticas inovadoras em sala 

de aula ou projetos de inovação foram premiados. 

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

tomam conhecimento da Proposta Educacional e demais informações necessárias à 

atuação docente.  
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Os desafios da pandemia por Covid-19 se mantiveram no ano de 2021. 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.  

 

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 dos funcionários técnico-administrativos 

no ano de 2021 (Tabela 2).  A jornada de todos os funcionários técnico-administrativos 

era 44h/semana no ano de 2021.  

 

Tabela 2: Titulação de funcionários técnico-administrativos em 2021.   

Titulação 
2021 

Nº % 

2º Grau completo 3 60,0 

Superior completo 1 20,0 

Especialização 1 20,0 

Total 5 100,0 

Fonte: Setor de Recursos Humanos. 

 

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; 
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c) Diretoria; 

d) Coordenação Acadêmica; 

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 13 apresenta o 

organograma da FSG Bento. 
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Figura 13: Organograma da FSG Bento. 
Fonte: Direção Acadêmica. 
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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 o referencial de qualidade, tem sido a meta da 

FSG. 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. Também cabe salientar o 

estímulo dado à elaboração de projetos que possibilitem a captação de recursos em 

agências de fomento, voltados às atividades de pesquisa e extensão. 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, extensão e prestação de serviços. Cabe 

à Instituição, na utilização de recursos dos diversos programas em desenvolvimento, 

organizar os processos internos de forma adequada, ágil e coerente. 

Como descrito no PDI, o conceito de orçamento utilizado pela instituição é mais 

amplo do que a projeção simples de resultados. É uma forma de gestão e de controle 

que pretende atingir os macro-objetivos da IES na intenção de acompanhar e controlar 

o seu dia a dia econômico-financeiro. O grau de detalhamento permite analisar cada 

nível da Instituição para poder atuar em seus diversos segmentos tanto acadêmico 

como administrativo.  

 

Sustentabilidade financeira da instituição e políticas de captação e alocação de 

recursos.  

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. É importante 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. 

A criação de uma Diretoria Financeira estatutária, assim como a 

descentralização das áreas de Contabilidade e Orçamentos, com a criação de uma 

área de Controladoria, com gestores especialistas em cada uma delas, melhorou os 
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níveis de detalhes e o acompanhamento e controle da dotação orçamentária e o 

acompanhamento do custeio. 

As Coordenações de Cursos e os responsáveis pelos laboratórios 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 no campus, 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. 

As alterações de titulação e enquadramento do corpo docente, após análise da 

Diretoria, subsidiada por comissão específica, são passadas para o Departamento de 

RH para registro e acompanhamento de planos de carreira. 

Da mesma forma que a área acadêmica, as áreas de apoio verificam suas 

necessidades de pessoal e treinamento para atender às metas definidas e elaborar as 

projeções que integram o orçamento. 

Todas essas projeções são compiladas e inseridas na peça orçamentária que, 

quando fechada, é submetida à apreciação da Mantenedora que pode sugerir ajustes 

ao plano em função da análise de resultados, sustentabilidade e viabilidade.  

O acompanhamento e o controle são feitos mensalmente, com análises entre 

real e orçado no mês, trimestre e ano, ou outra periodicidade necessária. Diariamente, 

um acompanhamento entre orçado e liberado de compras e despesas dá uma 

sinalização às áreas quanto ao cumprimento do orçamento. 

A busca contínua pela qualidade e pela sustentabilidade no âmbito do ensino, 

da pesquisa, da extensão e da gestão é objetivo expresso no PDI da IES.  

A FSG conta com uma política orçamentária que não se restringe unicamente à 

previsão de receitas e estimativa de despesas. Essa política envolve as instâncias de 

planejamento e gerenciamento administrativo, contábil e financeiro e visa a maximizar 

os recursos orçamentários disponíveis para o atendimento de uma gama de 

necessidades, tanto de custeio quanto de investimento nas áreas de ensino, de 

pesquisa, de extensão e de prestação de serviços. Tendo em vista esse objetivo 

básico, a política de orçamento orienta-se pelos seguintes princípios: 

• disponibilização de recursos orçamentários para garantir um padrão de qualidade 

nos serviços oferecidos à sociedade; 

• racionalização e acompanhamento dos gastos com custeio, evitando-se o 

desperdício de recursos; 
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• estímulo à elaboração de projetos que possibilitem a captação de recursos em 

agências de fomento, em atividades de pesquisa e de extensão; 

• desenvolvimento de parcerias e convênios com entidades públicas e privadas. 

A manutenção dos recursos para atingir as metas orçamentárias consiste 

essencialmente na cobrança de mensalidades escolares dos alunos. Existem outras 

fontes de captação da Instituição, tais como: taxas, aluguéis de espaços, patrocínios, 

aporte financeiro de órgãos de fomento à pesquisa, serviços, convênios públicos e 

privados que colaboram parcialmente no orçamento geral. 

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 2021.   

2021 

Custeio Investimentos 

2.830.819 1.511.983 

Fonte: Financeiro. 

 

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 salas de aula, biblioteca, 3 (três) 

laboratórios de informática, laboratórios de física e de química, maquetaria, sala de 

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.  
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No total são 19 salas de aula, distribuídas da seguinte forma: seis (6) salas no 

Térreo; três (3) salas no segundo pavimento; sete (7) salas no terceiro pavimento e 

três (3) 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 comportamento humano e testes 

psicológicos; 

• Clínica Escola (2 salas de atendimento); 

• Laboratório de Química  e Ciências dos Materiais; 

• Maquetaria;  

• Laboratório de informática (3 laboratórios); 

• Laboratório de Física. 

 

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 mesa. 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 
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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 

O Sistema de Bibliotecas da Cruzeiro do Sul Educacional coordena as ações 

técnicas das Bibliotecas, objetivando oferecer à comunidade acadêmica uma 

infraestrutura de informação para atender as áreas de ensino, pesquisa e extensão de 

todas as Unidades do Grupo. 

O Sistema é formado pelas seguintes Bibliotecas: Biblioteca Central Prof. 

Gilberto Padovese - Cruzeiro; Biblioteca Setorial Campus Anália Franco – Cruzeiro; 

Biblioteca Setorial Campus Liberdade – Cruzeiro; Biblioteca Setorial Campus Paulista 

– Cruzeiro; Biblioteca Setorial Campus Santo Amaro – Cruzeiro; Biblioteca Setorial 

Campus Guarulhos; Biblioteca Setorial Campus Villa Lobos; Biblioteca Setorial 

Campus Martim de Sá – Módulo; Biblioteca Governador Eurico Rezende – UDF; 

Biblioteca Prof. Lúcio de Souza – Campus Tatuapé – UNICID; Biblioteca Setorial – 
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Campus Pinheiros – UNICID; Biblioteca da Universidade de Franca – UNIFRAN; 

Biblioteca da Faculdade São Sebastião – FASS; Biblioteca Setorial Dr. Novelli Júnior – 

Campus Salto – CEUNSP; Biblioteca Setorial Santa Madalena – Campus Itu - 

CEUNSP; Biblioteca CESUCA; Biblioteca do Centro Univ. da Serra Gaúcha - FSG 

(Caxias); Biblioteca da Faculdade da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves – FSG 

(Bento); Biblioteca Central Mons. Marcos A. Trindade – Campus João Pessoa – 

UNIPÊ; Biblioteca Campus Campina Grande - UNIPÊ; Biblioteca Prof. Mauricio 

Chermann - Braz Cubas e as Bibliotecas da Universidade Positivo, a Biblioteca 

Central, localizada no Campus Sede - Ecoville, três bibliotecas setoriais em Curitiba 

(Hospital da Cruz Vermelha (HCV), Praça Osório e Santos Andrade) e uma na cidade 

de Londrina atendendo a própria UP e a Faculdade Positivo. As Bibliotecas de polos 

EAD também integram o Sistema de bibliotecas. 

A Biblioteca adota sistema de livre acesso ao seu acervo e disponibiliza uma 

coleção de aproximadamente 41.984 mil volumes de livros físicos e e-books, além de 

dissertações, teses, periódicos, normas e multimídia, nas áreas de Exatas, Saúde, 

Humanas e Tecnológicas. A Tabela a seguir apresenta as informações sobre o acervo.  

 

Tabela 4: Acervo Bibliográfico . 

ESPECIFICAÇÃO 
2021 

Títulos Exemplares 

Livros, Monografias, Dissertações e Teses 1.622 9.076 

Multimídia 12 129 

E-books (acesso ilimitado) 30.779 30.779 

Normas Técnicas (acesso ilimitado) 2.000 2.000 

TOTAL 34.413 41.984 

PERIÓDICOS 

2021 

Periódicos nacionais: Acesso gratuito Scielo 
Bases de dados: EBSCO; Vlex; RT Online 

(Assinatura) 

Fonte: Biblioteca 

 

Os sistemas adotados para o tratamento da informação respeitam os padrões 

internacionais para processamento técnico da coleção bibliográfica, utilizando a 

Classificação Decimal Universal CDU e, para a catalogação, o Código Anglo American 

Cataloguing Rules - AACR-2.  
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Biblioteca da Faculdade da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves – FSG 

A Biblioteca da Faculdade da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves – FSG é 

referência na região no que diz respeito aos serviços oferecidos e sua infraestrutura. 

Essa biblioteca possui área construída de 105,4m², uma coleção de aproximadamente 

41.984 exemplares e um quadro funcional devidamente treinado para a recepção, 

atendimento e orientação ao usuário para o uso dos serviços de informação. 

A Biblioteca está organizada com sistema de livre acesso ao acervo, 

apresenta, em síntese, a seguinte estrutura física: apresentando 1 pavimento, um 

amplo ambiente para consulta e pesquisa, disponibilizando computadores, mesas e 

cadeiras confortáveis e espaço para leitura individual e em grupo; balcão de 

empréstimos; ambiente para referência e consulta, com computadores em número 

adequado para acesso ao catalogo online, amplo salão com o acervo de obras, salas 

reservadas para estudos em grupo ou individual; amplo espaço disponibilizado para o 

acervo de obras e periódicos. 

 

Informatização das Bibliotecas 

O Sistema de Bibliotecas adota o sistema Pergamum que possibilita, através 

do catálogo online, recuperação dos documentos por autor, título e assunto. 

O empréstimo, a reserva e a renovação estão automatizados e atendem a 

todas as categorias de usuários: alunos, professores e funcionários. O sistema opera 

de forma integrada com o módulo de Registro Geral de Matrículas (RGM), com o Setor 

de Recursos Humanos para inscrição automática de alunos e docentes e com a Base 

de Dados de Livros.  

 

Desenvolvimento de Coleções e Serviços 

A área de formação e desenvolvimento do acervo das bibliotecas é de 

responsabilidade da Biblioteca Central que estabelece a política de aquisição, 

expansão e atualização de coleções, juntamente com a área acadêmica da IES. 

A dedicação está voltada para todos os cursos de graduação e demais 

programas da instituição, sendo respeitadas as indicações bibliográficas apresentadas 

nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), nos Planos de Ensino para a atualização 

e expansão do acervo, tanto para livros, quanto para os demais tipos de documentos.  

O processo de aquisição é realizado após análise das indicações bibliográficas 

solicitadas pelas coordenações e realizada de acordo à determinação dos 

instrumentos do MEC. Toda aquisição necessária do material bibliográfico é realizada 
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com recursos da própria instituição.  Assim, fica garantido o acesso pelos alunos ao 

conteúdo programático de cada disciplina. 

Complementando esse acervo físico, está também disponível uma coleção de 

documentos eletrônicos que conta com e-books em português e inglês para atender 

aos programas de graduação voltados para a pesquisa.  

Todas as bibliotecas do Sistema são de livre acesso e oferecem as mesmas 

facilidades a todos que a procuram, mantendo, em período letivo, amplo horário de 

funcionamento, de segunda a sábado. 

As bibliotecas atendem tanto a comunidade acadêmica interna quanto a 

comunidade externa.  

 

Indicador 5.11 Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente 

A Instituição disponibiliza a comunidade acadêmica acesso aos equipamentos 

de informática através de 3 (três) laboratórios de informática com 65 (sessenta e 

cinco) 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. 
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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 da matriz em Caxias do Sul para apoio em 

ocorrências de alto nível de complexidade, evitando assim indisponibilidades. 

  

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. 
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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 3 (três) 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 e alunos as ferramentas do Office 365, um pacote com 

diversas ferramentas de produtividade, entre elas uma poderosa ferramenta no qual 

incorpora vídeo conferência, 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 20 

(vinte) antenas, oferecendo acesso à Internet para professores e estudantes. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

 

O Relatório de Autoavaliação descreveu as principais ações institucionais que 

ocorreram no ano de 2021, 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 parcial 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. A 

pandemia por Covid-19 decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 

de março de 2020 teve continuidade no ano de 2021. Sendo assim, o ensino 

presencial continuou ocorrendo de forma síncrona através da utilização do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) e Plataforma ZOOM. 

O contexto exigiu da FSG Bento a constante qualificação docente através de  

capacitações sobre as ferramentas digitais disponíveis e, assim, garantindo uma 

adequada 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: 

• Agilidade na adequação das formas de ensino em virtude da pandemia; 

• Realização de capacitações intensivas para os docentes; 

• Manutenção de eventos de cunho científico, consolidando-os; 

• Excelência na avaliação de autorização de cursos in loco; 

• Incentivo à realização de pesquisa para contribuir com o desenvolvimento regional; 

• Investimentos em infraestrutura com novos laboratórios nas áreas da saúde, 

engenharia e arquitetura; 

• Aumento do número de professores com pós-graduação Stricto sensu, totalizando 

78,3% do corpo docente; 

• Aumento da oferta de cursos de graduação modalidade presencial. 
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A análise dos resultados das avaliações evidencia a atuação positiva na IES, 

assim como a mobilização de toda a comunidade acadêmica – 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. 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 RESULTADOS - AVALIAÇÕES REALIZADAS PELA CPA 2021 

 

Destaca-se que em 2021, a CPA de acordo com o seu cronograma de trabalho, 

realizou as seguintes avaliações: 

• Avaliação do Fórum Docente;  

• Avaliação do Clima Organizacional; 

• Avaliação do Ensino de Graduação Presencial. 

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.  

A seguir, apresenta-se os resultados das autoavaliações realizadas pela CPA 

em 2021. 
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RESULTADOS GERAIS DA AVALIAÇÃO DO FÓRUM DOCENTE  

Professores Avaliando: 

 

Índices de participação: 

Ano 
Total de 

Professores 
Participaram 

% de 

participação 

% Erro 

Amostral 

2020/2 28 23 82,1% 8,8% 

2021/1 28 18 64,3% 14,1% 

2021/2 27 20 74,13% 11,43% 

 

Resultados Quantitativos: 

Indicador: Sobre o 14º Fórum Docente 
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RESULTADOS GERAIS DA AVALIAÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Coordenadores de Curso da Graduação Presencial Avaliando: 

 

Índices de participação: 
 

Coordenadores de Curso Total  Participaram  % de participação % erro amostral 

2018 6 6 100,0 0,0 

2021 4 4 100,0 0,0 

 

Resultados Quantitativos: 

Índices de satisfação por indicador 
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Indicador: Satisfação Geral  
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NPS: 

 

Indicador: Ambiente Psicossocial 
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Indicador: Compensação 
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Indicador: Percepção sobre o tratamento recebido pela Instituição 
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Indicador: Reconhecimento 
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Indicador: Comunicação / Informação  
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Indicador: Imagem Institucional  
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Indicador: Liberdade de Expressão  
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Indicador: Qualidade do Grupo Gestor  
 

 

 

 



90 
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Indicador: Qualidade do Grupo de Trabalho 
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Indicador: Condições de Trabalho  
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Indicador: Autonomia 
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Indicador: Tipo de Trabalho 
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Indicador: Participação nas Decisões  
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Indicador: Imagem do Curso  
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Indicador: Desenvolvimento Profissional 
 

 

 

 



99 
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Professores da Graduação Presencial Avaliando: 

Índices de participação: 

Professores Total  Participaram  % de participação % erro amostral 

2018 17 16 94,1 6,1 

2021 27 22 81,5 9,2 

 

Resultados Quantitativos: 

Índices de satisfação por indicador 
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Indicador: Satisfação Geral  
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NPS: 

 

Indicador: Ambiente Psicossocial 
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Indicador: Compensação  
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Indicador: Percepção sobre o tratamento recebido pela Instituição 
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Indicador: Reconhecimento 
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Indicador: Comunicação / Informação  
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Indicador: Imagem Institucional  
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Indicador: Liberdade de Expressão  
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Indicador: Qualidade do Grupo Gestor  
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Indicador: Qualidade do Grupo de Trabalho 
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Indicador: Condições de Trabalho  
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Indicador: Autonomia 
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Indicador: Tipo de Trabalho 
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Indicador: Participação nas Decisões  
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Indicador: Imagem do Curso  
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Indicador: Desenvolvimento Profissional 
 

 

 

 



121 
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Colaboradores Técnico-administrativos da IES Avaliando: 

Índices de participação: 

Colaboradores Técnico-
administrativos Total  Participaram % de participação % erro amostral 

2018 15 10 66,7 18,3 

2021 8 6 75,0 20,4 

 

 

Resultados Quantitativos: 

Índices de satisfação por indicador 
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Indicador: Satisfação Geral 
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NPS: 
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Indicador: Ambiente Psicossocial 
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Indicador: Compensação 
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Indicador: Percepção sobre o tratamento recebido pela Instituição 
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Indicador: Reconhecimento 
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Indicador: Comunicação / Informação 
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Indicador: Imagem Institucional 
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Indicador: Liberdade de Expressão 
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Indicador: Qualidade do Grupo Gestor 
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Indicador: Qualidade do Grupo de Trabalho 
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Indicador: Condições de Trabalho 
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Indicador: Autonomia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



142 
 

Indicador: Tipo de Trabalho 
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Indicador: Participação nas Decisões 
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Indicador: Imagem Setorial/Área 
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Indicador: Desenvolvimento Profissional 
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RESULTADOS GERAIS DA AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO 

PRESENCIAL 

 

Alunos avaliando 

Índices de participação: 

 

Resultados Quantitativos:
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Indicador: Missão e Responsabilidade Social / Institucional 
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Indicador: Gestão Institucional – Coordenação de Curso 
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152 
 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 

 

 

 

 

 

 



154 
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Indicador: Projeto Pedagógico do Curso 

 

 

 

 



157 
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Indicador: Ambiente Virtual / Disciplinas online 
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164 
 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

 

 

 

 

 

 



166 
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Indicador: Oportunidades da ampliação de formação acadêmica e profissional 
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170 
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172 
 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

 

 

 

 

 

 

 



174 
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Indicador: Empregabilidade 
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Indicador: Políticas Institucionais voltadas ao Ensino 
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Indicador: Condições para o Ensino 
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Indicador: Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
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184 
 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

 

 

 

 

 

 

 



186 
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Indicador: Representatividade 

 

 

 

 

 



191 
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Indicador: Corpo Docente  
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195 
 

 

 

 

 

 

 

 



196 
 

 

 

 

 

 

 



197 
 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

 

 

 

 

 

 

 



199 
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Indicador: Corpo Discente  
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Indicador: Avaliação Institucional / CPA 
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Professores avaliando 

Índices de participação: 

Total de Professores 
por disciplina 

Participaram  % de participação % erro amostral 

101 73 72,3 6,2 

 

Resultados Quantitativos: 

Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica / 
não sei 

responder 

Missão e Responsabilidade 
Social / Institucional 

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra compromisso social 
no Ensino, Pesquisa e Extensão. 

97,06% 2,94% 0,00% 

Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto 
Pedagógico Institucional (PPI). 

96,96% 3,03% 0,00% 

A instituição promove e incentiva ações de responsabilidade ambiental 
e/ou social e/ou de respeito à diversidade. 

96,96% 0,00% 3,03% 

Gestão Institucional – 
Coordenação de Curso 

O perfil do(a) Coordenador(a) do Curso é adequado às funções do cargo, 
exercendo suas funções com competência, liderança e ética.  

96,77% 0,00% 3,23% 

O(A) Coordenador(a) expõe o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e o 
discute. 

93,54% 3,22% 3,23% 

O(A) Coordenador(a) demonstra interesse na solução de problemas e 
mantém os docentes informados sobre as diretrizes institucionais e do 
curso. 

95,16% 1,61% 3,23% 
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O(A) Coordenador(a) mantém comunicação adequada com os professores.  95,16% 0,00% 4,84% 

O(A) Coordenador(a) divulga os resultados da autoavaliação (CPA) e da 
avaliação externa do MEC (ACG / ENADE) do Curso. 

93,55% 1,61% 4,84% 

Projeto Pedagógico do Curso  

As disciplinas e seus conteúdos (Plano de Ensino) contribuem para a 
formação integral dos alunos, como futuro profissional, ampliando a 
capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente, proporcionando 
acesso a conhecimentos atualizados. 

100,00% 0,00% 0,00% 

As atividades de estágio curricular obrigatório do(s) curso(s) em que 
leciono são adequadas à formação profissional do aluno (coerentes com 
as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso - DCN). 

69,69% 0,00% 30,30% 

As atividades de TCC do(s) curso(s) em que leciono são adequadas à 
formação profissional do aluno (coerentes com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do curso - DCN). 

69,69% 3,03% 27,27% 

O(s) curso(s) em que leciono favorece(m) a articulação dos conhecimentos 
teóricos com as atividades práticas, contribuindo para a formação 
profissional dos alunos. 

96,97% 3,03% 0,00% 

Ambiente Virtual  
Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Oportunidades da ampliação 
de formação acadêmica e 
profissional 

A Instituição possibilita / incentiva a participação dos alunos em 
programas, projetos e atividades de extensão durante o curso. 

96,96% 3,03% 0,00% 

A Instituição possibilita / incentiva a participação dos alunos em atividades 
que estimulam a investigação acadêmica (iniciação cientifica, por 
exemplo). 

87,87% 12,12% 0,00% 

A Instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos em suas 
dificuldades de aprendizagem. 

69,69% 12,12% 18,18% 

O(s) Curso(s) proporciona(m) experiências de aprendizagem inovadoras, 
contribuindo para a formação profissional dos alunos. 

96,97% 3,03% 0,00% 
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São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem intercâmbios no 
país ou fora do país. 

63,63% 6,06% 30,30% 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios não 
obrigatórios no país ou fora do país. 

57,57% 6,06% 36,36% 

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação social, 
possibilitando aos alunos a participação em eventos internos e externos. 

84,84% 6,06% 9,09% 

Empregabilidade  
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e 
também promove ações de inovação e empreendedorismo.  

96,97% 3,03% 0,00% 

Políticas Institucionais 
voltadas ao Ensino 

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela Instituição 
favorece o desenvolvimento acadêmico e profissional dos alunos. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Condições para o Ensino 

As ferramentas utilizadas nas aulas remotas síncronas (Zoom, Blackboard, 
Microsoft Teams, etc.) atendem as necessidades dos docentes. 

100,00% 0,00% 0,00% 

A instituição tem oferecido capacitação sobre tecnologias digitais voltados 
ao ensino remoto. 

100,00% 0,00% 0,00% 

A infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as atividades 
práticas, previstas no Projeto Pedagógico do(s) curso(s) em que leciono, é 
adequada (espaço físico, materiais de consumo, equipamentos, softwares 
etc.). 

93,93% 3,03% 3,03% 

Os protocolos de biossegurança adotados pela instituição durante o 
período de pandemia contribuem de forma preventiva contra o 
coronavírus. 

93,94% 0,00% 6,06% 

Infraestrutura Institucional / 
Acadêmica 

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e suficiente para o 
atendimento da(s) disciplina(s) que leciono. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação e orientação 
bibliográfica) atendem às minhas necessidades. 

100,00% 0,00% 0,00% 

O sistema de comunicação (redes sociais, área do professor, SMS, murais, 
revistas, jornais, banners, site etc.) mantém-me adequadamente 
informado sobre as atividades/ações da Instituição / curso. 

90,90% 6,06% 3,03% 
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Representatividade 

Conheço as atribuições e funções do Núcleo Docente Estruturante - NDE 
do(s) curso(s) em que leciono. 

93,93% 3,03% 3,03% 

No(s) curso(s) em que leciono, os representantes do Núcleo Docente 
Estruturante - NDE exercem suas funções adequadamente. 

87,87% 0,00% 12,12% 

Conheço as atribuições e funções do(s) Colegiado(s) do(s) Curso(s) em que 
leciono. 

90,90% 3,03% 6,06% 

Os órgãos colegiados superiores (CONSU e/ou CONSUN e/ou CONSUNI e 
CONSEPE) da instituição estão devidamente constituídos, com 
representação de professores, sentindo-me, portanto, devidamente 
representado.  

84,84% 0,00% 15,15% 

Corpo Docente (em relação 
ao seu trabalho didático-
pedagógico) 

Apresento aos meus alunos e discuto com eles o Plano de Ensino (PE) da(s) 
disciplina(s) que leciono. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Conheço muito bem o conteúdo da(s) disciplina(s) que leciono. 100,00% 0,00% 0,00% 

Cumpro integralmente o conteúdo programático previsto no Plano de 
Ensino (PE). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Relaciono teoria e prática dos conteúdos da(s) disciplina(s) que leciono, 
estimulando os alunos a expressarem suas ideias e trabalharem em 
equipe, utilizando metodologias que os desafiem a aprofundar 
conhecimentos e desenvolver as competências necessárias ao exercício 
profissional. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Utilizo metodologias ativas e/ou tecnologias diferenciadas como 
estratégias de ensino (projetos, aprendizado baseado por pares / grupos, 
sala de aula invertida, aplicativos, gameficação, realidade virtual, 
laboratórios específicos etc.). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Utilizo o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) para 
disponibilizar conteúdos, avisos e outras atividades pedagógicas.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Relaciono os conteúdos da(s) disciplina(s) que leciono com os 
conhecimentos de outras disciplinas do curso. 

100,00% 0,00% 0,00% 
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Apresento aos alunos os critérios adotados nos procedimentos avaliativos 
(provas, trabalhos, seminários etc.) e elaboro avaliação coerente com o 
Plano de Ensino (PE). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Apresento aos alunos os resultados das avaliações realizadas e os discuto.  100,00% 0,00% 0,00% 

Discuto os resultados das avaliações, retomando os conteúdos de maior 
dificuldade pelos alunos, na(s) disciplina(s) que leciono, contribuindo para 
o nivelamento da(s) turma(s).  

96,96% 3,03% 0,00% 

Procuro estabelecer um ambiente saudável e de respeito durante as aulas, 
estimulando os alunos a observarem princípios éticos e de solidariedade, 
reflexão, convivência e respeito à diversidade. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Sou pontual e assíduo, cumprindo os horários estabelecidos pela 
instituição.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Cumpro integralmente os regulamentos da instituição (lançamento de 
notas, faltas, devolutivas de provas e trabalhos etc.). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Procuro participar de eventos acadêmicos (Congressos, Seminários etc) da 
minha área de atuação, apresentando trabalhos de minha autoria. 

96,96% 3,03% 0,00% 

Atualizo semestralmente o meu currículo Lattes. 90,91% 9,09% 0,00% 

Corpo Discente (quanto ao 
desempenho de seus alunos) 

Realizam as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, trabalhos, 
pesquisas etc.). 

93,93% 6,06% 0,00% 

Participam das aulas, expressando suas ideias e opiniões, para ampliar 
seus conhecimentos e fundamentar o aprendizado.  

87,87% 12,12% 0,00% 

São pontuais e assíduos, cumprindo o horário das aulas e dedicando-se 
aos estudos. 

90,90% 9,09% 0,00% 

Respeitam os professores, colegas e funcionários, contribuindo para um 
clima favorável à boa convivência e ao respeito à diversidade, de forma 
ética, solidária e reflexiva. 

96,96% 3,03% 0,00% 
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Avaliação Institucional / CPA 
O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria de 
Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição / curso. 

93,94% 0,00% 6,06% 
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Coordenadores de curso avaliando 

 

Índices de participação: 

Total de 
Coordenadores 

Participaram  
% de 

participação 
% erro amostral 

6 6 100,0 0,0 

 

Resultados Quantitativos: 

Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica 
/ não sei 

responder 

Missão e Responsabilidade 
Social / Institucional 

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra compromisso 
social no Ensino, Pesquisa e Extensão. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto 
Pedagógico Institucional (PPI). 

100,00% 0,00% 0,00% 

A instituição promove e incentiva ações de responsabilidade ambiental 
e/ou social e/ou de respeito à diversidade. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Gestão Institucional – 
Coordenação de Curso (quanto 
ao seu desempenho)  

Exerço as minhas funções com competência, liderança e ética.  100,00% 0,00% 0,00% 

Oriento adequadamente os alunos sobre as diferentes questões e 
encaminho-os, em sendo necessário às áreas da IES: Central de 
Atendimento ao Aluno - CAA, Financeiro, Secretaria Acadêmica. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Exponho o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) aos alunos e docentes e 
discuto-o. 

83,33% 16,67% 0,00% 

Demonstro interesse na solução de problemas atendendo os alunos e 
docentes.   

100,00% 0,00% 0,00% 
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Mantenho comunicação adequada com os alunos por meio do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem - AVA (Blackboard). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Divulgo os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação externa do 
MEC (ACG / ENADE) aos alunos e docentes.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Projeto Pedagógico do Curso  

As disciplinas e seus conteúdos (Plano de Ensino) contribuem para a 
formação integral dos alunos, como futuro profissional, ampliando a 
capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente, 
proporcionando acesso a conhecimentos atualizados. 

100,00% 0,00% 0,00% 

As atividades de estágio curricular obrigatório do(s) curso(s) que 
coordeno são adequadas à formação profissional do aluno (coerentes 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso - DCN). 

66,67% 0,00% 33,33% 

As atividades de TCC do(s) curso(s) que coordeno são adequadas à 
formação profissional do aluno (coerentes com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do curso - DCN). 

50,00% 0,00% 50,00% 

O(s) curso(s) que coordeno favorece(m) a articulação dos 
conhecimentos teóricos com as atividades práticas, contribuindo para a 
formação profissional dos alunos. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Ambiente Virtual / Disciplinas 
online  

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

100,00% 0,00% 0,00% 

A linguagem do material didático, utilizado na disciplina online, é clara, 
contribuindo para a autonomia do aluno.  

100,00% 0,00% 0,00% 

O material didático não textual (vídeos, áudios, slides, etc.) contribui 
para a abordagem dos conteúdos da(s) disciplina(s) online. 

100,00% 0,00% 0,00% 

O atendimento do(a)s tutore(a)s, em 48 horas, atende às necessidades 
dos alunos para a continuidade das atividades da(s) disciplina(s) online. 

100,00% 0,00% 0,00% 

O(A)s tutore(a)s, das disciplinas online, incentivam o aprofundamento 
do estudo de conteúdos, bem como a realização das atividades da(s) 
disciplina(s) online pelos alunos. 

83,34% 16,67% 0,00% 
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No Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard), consigo identificar 
facilmente as disciplinas online. 

100,00% 0,00% 0,00% 

A avaliação Atividade de Sistematização Geral (ASG), contribui com os 
estudos dos assuntos abordados na disciplina online. 

83,33% 0,00% 16,67% 

Oportunidades da ampliação 
de formação acadêmica e 
profissional 

A Instituição possibilita / incentiva a participação dos alunos em 
programas, projetos e atividades de extensão durante o curso. 

100,00% 0,00% 0,00% 

A Instituição possibilita / incentiva a participação dos alunos em 
atividades que estimulam a investigação acadêmica (iniciação cientifica, 
por exemplo). 

100,00% 0,00% 0,00% 

A Instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos em suas 
dificuldades de aprendizagem. 

100,00% 0,00% 0,00% 

O(s) Curso(s) proporciona(m) experiências de aprendizagem inovadoras, 
contribuindo para a formação profissional dos alunos. 

100,00% 0,00% 0,00% 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem intercâmbios no 
país ou fora do país. 

100,00% 0,00% 0,00% 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios não 
obrigatórios no país ou fora do país. 

100,00% 0,00% 0,00% 

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação 
social, possibilitando aos alunos a participação em eventos internos e 
externos. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Empregabilidade  
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e 
também promove ações de inovação e empreendedorismo.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Políticas Institucionais voltadas 
ao Ensino 

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela Instituição 
favorece o desenvolvimento acadêmico e profissional dos alunos. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Condições para o Ensino 

As ferramentas utilizadas nas aulas remotas síncronas (Zoom, 
Blackboard, Microsoft Teams, etc.) atendem as necessidades da 
coordenação de curso. 

100,00% 0,00% 0,00% 

A instituição tem oferecido capacitação sobre tecnologias digitais 
voltados ao ensino remoto. 

100,00% 0,00% 0,00% 
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A Infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as atividades 
práticas, previstas no Projeto Pedagógico do(s) curso(s) que coordeno, é 
adequada (espaço físico, materiais de consumo, equipamentos, 
softwares, softwares etc.). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Os protocolos de biossegurança adotados pela instituição durante o 
período de pandemia contribuem de forma preventiva contra o 
coronavírus. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Infraestrutura Institucional / 
Acadêmica 

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e suficiente para o 
atendimento da(s) disciplina(s) do(s) curso(s) que coordeno.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação e 
orientação bibliográfica) atendem às necessidades do(s) curso(s) que 
coordeno.  

100,00% 0,00% 0,00% 

O sistema de comunicação (redes sociais, área do professor, SMS, 
murais, revistas, jornais, banners, site etc.) mantém-me adequadamente 
informado sobre as atividades/ações da Instituição / curso. 

83,33% 16,67% 0,00% 

Os serviços prestados pela Central de Atendimento ao Aluno (CAA) 
atendem às necessidades acadêmicas e administrativas dos alunos do(s) 
curso(s) que coordeno. 

83,33% 16,67% 0,00% 

Os serviços prestados pela Secretaria de Atividades Complementares 
atendem às necessidades acadêmicas dos alunos do(s) curso(s) que 
coordeno. 

83,33% 16,67% 0,00% 

Os serviços prestados pela Secretaria Nacional de Análise Curricular 
(SNAC) atendem às necessidades acadêmicas dos alunos do(s) curso(s) 
que coordeno. 

66,67% 33,34% 0,00% 

Representatividade 

Apresento aos docentes as atribuições e funções do Núcleo Docente 
Estruturante - NDE do(s) curso(s) que coordeno.  

100,00% 0,00% 0,00% 

No(s) curso(s) que coordeno, os representantes do Núcleo Docente 
Estruturante - NDE exercem suas funções adequadamente. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Apresento aos alunos e docentes a composição, as atribuições e funções 
do(s) Colegiado(s) do(s) Curso(s) que coordeno.  

100,00% 0,00% 0,00% 
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Os órgãos colegiados superiores (CONSU e/ou CONSUN e/ou CONSUNI e 
CONSEPE) da instituição estão devidamente constituídos, com 
representação dos coordenadores de curso, sentindo-me, portanto, 
devidamente representado.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Corpo Docente (em relação 
aos professores do(s) seu(s) 
curso(s) que coordena) 

Apresentam aos alunos e discutem com eles o Plano de Ensino (PE) da(s) 
disciplina(s) que lecionam. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Conhecem muito bem o conteúdo da(s) disciplinas(s) que lecionam.  100,00% 0,00% 0,00% 

Cumprem integralmente o conteúdo programático previsto no Plano de 
Ensino (PE). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Relacionam teoria e prática dos conteúdos da(s) disciplina(s) que 
lecionam, estimulando os alunos a expressarem suas ideias e 
trabalharem em equipe, utilizando metodologias que os desafiem a 
aprofundar conhecimentos e desenvolver as competências necessárias 
ao exercício profissional. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Utilizam metodologias ativas e/ou tecnologias diferenciadas como 
estratégias de ensino (projetos, aprendizado baseado por pares / 
grupos, sala de aula invertida, aplicativos, gameficação, realidade virtual, 
laboratórios específicos etc.). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Utilizam o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) para 
disponibilizar conteúdos, avisos e outras atividades pedagógicas.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Relacionam os conteúdos da(s) disciplina(s) que lecionam com os 
conhecimentos de outras disciplinas do curso. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Apresentam aos alunos os critérios adotados nos procedimentos 
avaliativos (provas, trabalhos, seminários etc.) e elaboram avaliação 
coerente com o Plano de Ensino (PE). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Apresentam aos alunos os resultados das avaliações realizadas e os 
discutem.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Discutem os resultados das avaliações, retomando os conteúdos de 
maior dificuldade pelos alunos, na(s) disciplina(s) que lecionam, 
contribuindo para o nivelamento da(s) turma(s).  

100,00% 0,00% 0,00% 



222 
 

Procuram estabelecer um ambiente saudável e de respeito durante as 
aulas, estimulando os alunos a observarem princípios éticos e de 
solidariedade, reflexão, convivência e respeito à diversidade. 

100,00% 0,00% 0,00% 

São pontuais e assíduos, cumprindo os horários estabelecidos pela 
instituição.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Cumprem integralmente os regulamentos da instituição (lançamento de 
notas, faltas, devolutivas de provas e trabalhos etc.). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Procuram participar de eventos acadêmicos (Congressos, Seminários 
etc) da área de atuação, apresentando trabalhos de autoria própria. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Atualizam semestralmente o currículo Lattes. 100,00% 0,00% 0,00% 

Corpo Discente (quanto ao 
desempenho dos alunos do(s) 
curso(s) que coordena) 

Realizam as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, trabalhos, 
pesquisas etc.) pelos docentes. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Participam das aulas, expressando suas ideias e opiniões, para ampliar 
seus conhecimentos e fundamentar o aprendizado. 

83,34% 16,67% 0,00% 

São pontuais e assíduos, cumprindo o horário das aulas e dedicando-se 
aos estudos. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Respeitam os professores, colegas e funcionários, contribuindo para um 
clima favorável à boa convivência e ao respeito à diversidade, de forma 
ética, solidária e reflexiva. 

83,33% 16,67% 0,00% 

Avaliação Institucional / CPA 
O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria 
de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição / curso.  

100,00% 0,00% 0,00% 
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ANEXO I – PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DA CPA 
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ANEXO II – PORTARIA DE APROVAÇÃO DE REGULAMENTO DA 

CPA 
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