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1. INTRODUÇÃO
1.1 Apresentação
A formação da Comissão Própria de Avaliação – CPA do Centro Universitário da
Serra Gaúcha - FSG é condicionada pela implantação do Sistema de Avaliação do Ensino
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 auto avaliação institucional. A CPA
possui membros de diferentes segmentos da comunidade acadêmica e também membros
externos, que oferecem subsídios à efetivação de um amplo e contínuo processo de
aperfeiçoamento institucional.
Todas as ações voltadas à avaliação interna na FSG são planejadas, aplicadas,
divulgadas e analisadas pela CPA. As avaliações envolvem todos os aspectos do processo de
ensino aprendizagem, bem como, atividades de extensão e pesquisa, o conjunto das
condições físicas e administrativas e dos cursos nas modalidades presencial e a distância.
Contemplando ainda, os aspectos relacionados à gestão institucional, detalhados nas
diferentes dimensões do SINAES. Dessa forma, a CPA da FSG 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 com a qualidade de suas ações, tendo na avaliação institucional
uma de suas prioridades.
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1.2 Histórico da IES
O Centro Universidade da Serra Gaúcha – FSG nasceu como Faculdade da Serra
Gaúcha – FSG (doravante FSG) que foi credenciada em 1999 e recredenciada em 2013.
Nesse momento, a FSG solicitou aos setores competentes do Ministério de Educação e
Cultura a mudança de organização acadêmica de Faculdade para Centro Universitário,
buscando ser conhecida pelo nome Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG. A marca
FSG já é conhecida e consolidada não só pela região da Serra Gaúcha, mas também pelo
grande estado do Rio Grande do Sul; por isso, objetivou-se manter a sigla FSG no nome do
Centro Universitário.
A antiga Faculdade da Serra Gaúcha – FSG foi credenciada pela Portaria Ministerial
nº1767 de 16 de dezembro de 1999, para Cursos de Graduação em Administração em
Marketing, Recursos Humanos, Análise de Sistemas e Comércio Internacional e pela Portaria
Ministerial nº 2.779, de 12 de dezembro de 2001, para o Curso de Educação Física, com
aprofundamento em Licenciatura (Docência) e Bacharelado (Educação Física e Saúde). É
uma das mais novas Instituições de Ensino Superior da Serra Gaúcha, propondo-se a uma
estreita relação com a comunidade.
A Faculdade da Serra Gaúcha- FSG era mantida pela Associação Educacional Santa
Rita, de Caxias do Sul, que tem mais de 20 anos de experiência educacional. A Associação
foi fundada em 18 de dezembro de 1980 para dar início ao curso pré-vestibular e, desde então,
ao longo dos anos, primou por manter uma excelente equipe de professores, uma boa
estrutura administrativa e espaços físicos adequados. Isso levou à ampliação da proposta
educacional, com a abertura do Supletivo em 1987, da Pré-Escola em 1989, o Colégio
Mutirão de Caxias do Sul, com apoio didático do Colégio Objetivo de São Paulo, em 1992,
e com a criação da Escola de 1º Grau em 1993, a instituição passa a manter ensino de
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Supletivo e Pré-Vestibular.
O compromisso do grupo sempre foi com uma educação séria e preocupada em
atender às necessidades de seus alunos e da comunidade. Por isso, em 1997, veio somar-se
ao grupo a Escola da Natureza, um Centro de Educação Ambiental, que tem como finalidade
a promoção de atividades ecológicas, esportivas, artísticas e de lazer; o NAE - Núcleo de
Atendimento às Empresas, o Colégio Dante Alighieri, o Colégio Mutirão de Bento Gonçalves
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em 1998; o Colégio Mutirão de São Marcos e o IES - Instituto de Estudos Superiores, este
em parceria com a Data Brasil, em 1999.
A então Faculdade da Serra Gaúcha - FSG iniciou suas atividades no endereço da
Avenida Rubens Bento Alves, Nº 8308, Bairro Sanvitto. A partir de 2001, a Faculdade, atenta
às necessidades educacionais em nível superior, alinha propostas inovadoras, enfocando em
suas ofertas a convergência entre as necessidades do mercado e as possibilidades de
empreendimento que podem ser lidas em sua realidade. A Mantenedora, agora chamada
Sociedade Educacional Santa Rita S.A., ao oferecer suporte a este empreendimento
educacional e, por meio de sua mantida, acrescenta qualidade e inovação em sua oferta para
a Educação Superior, demarcando a sua participação comunitária, através de uma prática
diferencial para a educação profissional. Desde 2005, a sede e as atividades educacionais da
antiga Faculdade da Serra Gaúcha- FSG estão localizadas na Rua Os Dezoito do Forte, 2366,
Bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul, RS.
A Faculdade da Serra Gaúcha- FSG, em 2002, surge como resultado de um projeto
pedagógico desenvolvido ao longo desses anos para, em um primeiro momento, formar
profissionais em nível de Graduação. E em um segundo momento (2002/2), certificar
graduados em cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas,
Educação e Saúde, com propostas diferenciadas de educação continuada, voltadas à
construção do conhecimento e de competências imprescindíveis ao profissional do século
XXI.
Em 2013, pela Portaria no. 1506 de 12 de junho de 2013, a Faculdade da Serra Gaúcha
– FSG foi recredenciada e, desde então, vem desempenhando o seu papel estratégico no
crescimento regional, quanto aos aspectos socioeconômico e cultural, constituindo o seu
quadro administrativo e docente e também gerando empregos indiretamente, em serviços
terceirizados (informática em rede, centrais de impressão e fotocópias, alimentação).
Incluem-se nesse rol, sublinhando-se a integração acadêmica, social e cultural, as parcerias
com entidades, tais como as Prefeituras municipais da Região da Serra Gaúcha, a Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL), a Câmara de Indústria e Comércio (CIC), os Polos de Informática
e Administração, as Universidades Públicas Brasileiras e as IES Estrangeiras, entre outras.
Também cabe ressaltar os projetos sociais e filantrópicos que têm constituído uma boa
inserção dos cursos de graduação na comunidade.
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Com o propósito de responder de forma mais ampla a missão institucional e as novas
exigências sociais de formação, em que os limites de espaço e tempo necessitam ser
superados, a Faculdade da Serra Gaúcha optou por ofertar também processos educacionais
flexíveis e estabeleceu a Educação a Distância como uma das suas estratégias de atuação.
A EAD alinhada com a missão da Faculdade da Serra Gaúcha - FSG, que é
"“Desenvolver pessoas autônomas e éticas para serem agentes de seus projetos de vida e da
transformação social por meio da educação, cultura e conhecimento”, promove um espaço
de aprendizagem interativa e cooperativa, por meio de suas ferramentas pedagógicas para
contemplar diferentes possibilidades de organização do ensino, ofertado em disciplinas,
módulos e eixos temáticos, segundo a estrutura curricular adotada, em conformidade com o
projeto pedagógico de cada curso, comprometendo-se com um projeto de educação superior
de qualidade.
A Faculdade da Serra Gaúcha- FSG traz à região uma oferta sólida e diferencial de
Educação Superior. Não apenas pretende pensar adequadamente a realidade socioeconômica
do seu entorno, como orientar 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 é estratégica, constituindo
células de ensino, articuladas em uma identidade comum, entre as áreas e entre os cursos da
mesma, e uma identificação específica de cada curso, possibilitando aos estudantes
trabalhadores cursarem suas disciplinas numa temporalidade e custos adequados ao seu
planejamento, inclusive financeiro, projetando-se para 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.
Com a expansão dos serviços prestados pela então Faculdade da Serra Gaúcha às
comunidades, a IES sentiu que sua responsabilidade e compromisso social cresceram ainda
mais. Era extremamente relevante desempenhar uma função de capital importância,
buscando alta qualificação profissional. Com 18 cursos de graduação e 24 de pós-graduação
(Lato Sensu), oriundos das áreas da Saúde, Sociais Aplicadas e Educação, com corpo docente
altamente qualificado, instalações adequadas, percebeu a Faculdade que poderia avançar para
Centro Universitário. Em 18/8/2016, pela Portaria MEC 936, a Faculdade da Serra Gaúcha
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passou a Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG. E em 12 de dezembro de 2016, a FSG
passou a ser credenciada para Educação a Distância, por meio da Portaria nº 1.452, publicada
no D.O.U. de 13 de dezembro de 2016.

1.3 Portarias


Portaria de credenciamento: nº. 936 de 18/08/2016 - Publicada no D.O.U.:
19/08/2016.



Portaria de credenciamento para EAD nº 1.452, publicada no D.O.U. de 13 de
dezembro de 2016.



Portaria de credenciamento: nº. 1767 de 16/12/1999 - Publicada no D.O.U.:
17/12/1999.



Portaria de recredenciamento: nº. 506 de 12/6/2013 - Publicada no D.O.U.:
13/6/2013.

Quadro 1 - Evolução número de Docentes/Discentes
Quantidade

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Acadêmicos

3395

4060

4415

4520

4743

5249

5349

5294

5871

5914

7303

8100

7366

Professores

119

154

224

220

229

235

250

301

330

366

344

326

270

Funcionários

71

72

80

81

84

94

103

128

142

203

187

198

169

Fonte: Recursos Humano FSG.

O presente documento apresenta um panorama dos resultados do processo de
Avaliação Institucional e sugere melhorias para os dirigentes do Centro Universitário da
Serra Gaúcha – FSG.
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Quadro 2 - Cursos de graduação e tecnólogos autorizados/oferecidos na modalidade
presencial na FSG
CURSO
Administração
Administração
Análise e
Desenvolvimento
de Sistemas
Arquitetura e
Urbanismo
Biomedicina
Ciência da
Computação
Ciência
Econômica
Ciência Política
Ciências
Biológicas
Ciências
Biológicas
Ciências
Contábeis
Ciências
Contábeis
Comércio
Exterior
Comunicação
Social Jornalismo
Comunicação
Social Publicidade e
Propaganda
Design
Design
Design de
Interiores
Design de Moda
Design de
Produto
Design Gráfico
Direito
Educação Física

Autorização
Portaria Ministerial nº 1767 de
16/12/1999
Portaria Ministerial nº 941 de
20/11/2008
Resolução CONSUP nº 21 de
07/04/2017
Portaria Ministerial nº 1617 de
12/11/2009
Portaria Ministerial nº 1617 de
12/11/2009
Resolução CONSUP nº 105 de
12/09/2018
Resolução CONSUP nº 103 de
01/08/2018
Portaria Ministerial nº 2824 de
17/08/2005
Portaria Ministerial nº 98 de
01/04/2016
Resolução CONSUP nº 04 de
08/09/2016
Portaria Ministerial nº 2996 de
30/08/2005
Portaria Ministerial nº 184 de
06/02/2009
Resolução CONSUP nº 35 de
05/03/2018
Resolução CONSUP nº 12 de
08/09/2016

Portaria de
Reconhecimento
Portaria Ministerial nº 2069
de 09/07/2004
Portaria Ministerial nº 275
de 14/12/2012

Portaria Ministerial nº 615
de 30/10/2014
Portaria Ministerial nº 649
de 10/12/2013

Portaria de Renovação de Reconhecimento
Portaria Ministerial nº 265 de 03/04/2017
Portaria Ministerial nº 1197 de 24/11/2017

Portaria Ministerial nº 134 de 01/03/2018

Portaria Ministerial nº 471
de 31/03/2009

Portaria Ministerial nº 631
de 17/03/2011

Portaria Ministerial nº 265 de 03/04/2017

Portaria Ministerial nº 431
de 21/10/2011
Portaria Ministerial nº 151
de 14/06/2011

Portaria Ministerial nº 703 de 18/12/2013

Portaria Ministerial nº 653
de 07/05/2009
Portaria Ministerial nº 939
de 20/11/2006

Portaria Ministerial nº 265 de 03/04/2017

Resolução CONSUP nº 13 de
08/09/2016

Portaria Ministerial nº 2820 de
17/08/2005
Portaria Ministerial nº 370 de
13/07/2006
Resolução CONSUP nº 11 de
08/09/2016
Resolução CONSUP nº 8 de
08/09/2016
Resolução CONSUP nº 7 de
08/09/2016
Resolução CONSUP nº 6 de
08/09/2016
Portaria Ministerial nº 3685 de
09/12/2003
Portaria Ministerial nº 2779 de
12/12/2001
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Educação Física
Enfermagem
Engenharia
Agronômica
Engenharia
Ambiental
Engenharia
Biomédica
Engenharia Civil
Engenharia de
Computação
Engenharia de
Produção
Engenharia
Elétrica
Engenharia
Mecânica
Engenharia
Mecatrônica
Estética e
Cosmética
Farmácia
Fisioterapia
Fotografia
Gastronomia
Gestão
Comercial
Gestão de
Recursos
Humanos
Jogos Digitais
Jornalismo
Medicina
Veterinária
Nutrição
Odontologia
Pedagogia
Processos
Gerenciais
Produção
Audiovisual
Psicologia

Portaria Ministerial nº 2779 de
12/12/2001
Portaria Ministerial nº 1617 de
12/11/2009
Resolução CONSUP nº 102 de
01/08/2018
Portaria Ministerial nº 46 de
30/08/2013
Portaria Ministerial nº 134 de
06/05/2016
Portaria Ministerial nº 1749 de
11/12/2009
Portaria Ministerial nº 584 de
17/08/2015
Portaria Ministerial nº 1749 de
11/12/2009
Portaria Ministerial nº 489 de
26/06/2015
Portaria Ministerial nº 405 de
30/08/2013
Resolução CONSUP nº 101 de
01/08/2018
Resolução CONSUP nº 2 de
24/08/2016
Resolução CONSUP nº 26 de
16/06/2017
Portaria Ministerial nº 3350 de
18/10/2004
Portaria Ministerial nº 98 de
01/04/2016
Resolução CONSUP nº 25 de
26/04/2017
Resolução CONSUP nº 9 de
08/09/2016
Resolução CONSUP nº10 de
08/09/2016
Resolução CONSUP nº 30 de
18/08/2017
Portaria Ministerial nº 466 de
22/11/2011
Resolução CONSUP nº 1 de
24/08/2016
Portaria Ministerial nº 253 de
07/07/2011
Portaria Ministerial nº 276 de
20/07/2011
Resolução CONSUP nº 104 de
01/08/2018
Portaria Ministerial nº 98 de
01/04/2016
Resolução CONSUP nº 29 de
18/08/2017
Portaria Ministerial nº 280 de
27/01/2005

Portaria Ministerial nº 939
de 20/11/2006
Portaria Ministerial nº 618
de 30/10/2014

Portaria Ministerial nº 134 de 01/03/2018

Portaria Ministerial nº 657 de 28/09/2018

Portaria Ministerial nº 546
de 14/08/2018

Portaria Ministerial nº 441
de 31/07/2014

Portaria Ministerial nº 700
de 01/10/2015

Portaria Ministerial nº 100
de 09/06/2011

Portaria Ministerial nº 914 de 27/12/2018

Portaria Ministerial nº 914 de 27/12/2018

Portaria Ministerial nº 134 de 01/03/2018

Portaria Ministerial nº 248
de 30/06/2016

Portaria Ministerial nº 821
de 29/10/2015
Portaria Ministerial nº 136
de 09/05/2016

Portaria Ministerial nº 134 de 01/03/2018

Portaria Ministerial nº 270
de 19/07/2011

Portaria Ministerial nº 265 de 03/04/2017
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Publicidade e
Portaria Ministerial nº 502 de
Propaganda
22/12/2011
Relações
Portaria Ministerial nº 2822 de
Internacionais
17/08/2005
Relações
Resolução CONSUP nº 20 de
Internacionais
07/04/2017
Relações
Portaria Ministerial nº 253 de
Públicas
09/11/2012
Terapia
Portaria Ministerial nº 1207 de
Ocupacional
27/08/2010
Fonte: Sistema e-MEC.

Portaria Ministerial nº 246
de 06/04/2018
Portaria Ministerial nº 498
de 22/02/2011

Portaria Ministerial nº 703 de 18/12/2013

Portaria Ministerial nº 1188
de 24/11/2017
Portaria Ministerial nº 495
de 29/06/2015

Quadro 3 - Cursos de graduação e tecnólogos autorizados/oferecidos na modalidade EAD
na FSG.
CURSO

GRAU

Autorização

Administração
Administração
Análise e Desenvolvimento
de Sistemas
Arquitetura e Urbanismo
Artes Visuais
Banco de Dados
Biomedicina

Bacharelado
Bacharelado
Tecnológico

Portaria Ministerial nº 814 de 16/12/2016
Resolução CONSUP nº 31 de 18/08/2017

Bacharelado
Licenciatura
Tecnológico
Bacharelado

Resolução CONSUP nº 47 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 79 de 11/05/2018
Resolução CONSUP nº 41 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 116 de 31/10/2018

Ciência da Computação

Bacharelado

Resolução CONSUP nº 109 de 31/12/2018

Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciências Sociais
Comércio Exterior
CST em Serviços Jurídicos
e Notariais
Design de Interiores
Design de Produto
Design Gráfico
Educação Especial
Educação Física
Empreendedorismo
Educação Física
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia de Computação
Engenharia de Produção
Engenharia de Software
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Estética e Cosmética
Filosofia
Física
Farmácia
Fisioterapia
Fotografia
Gastronomia

Licenciatura
Bacharelado
Bacharelado
Licenciatura
Tecnológico
Tecnológico

Resolução CONSUP nº 33 de 18/08/2017
Resolução CONSUP nº 24 de 26/04/2017
Resolução CONSUP nº 49 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 77 de 11/05/2018
Resolução CONSUP nº 53 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 113 de 31/10/2018

Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico
Licenciatura
Licenciatura
Tecnológico
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Tecnológico
Licenciatura
Licenciatura
Bacharelado
Bacharelado
Tecnológico
Tecnológico

Resolução CONSUP nº 48 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 45 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 46 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 39 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 23 de 26/04/2017
Resolução CONSUP nº 54 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 112 de 31/10/2018
Resolução CONSUP nº 38 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 73 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 43 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 22 de 26/04/2017
Resolução CONSUP nº 111 de 31/10/2018
Resolução CONSUP nº 69 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 70 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 62 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 76 de 11/05/2018
Resolução CONSUP nº 51 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 114 de 31/10/2018
Resolução CONSUP nº 115 de 31/10/2018
Resolução CONSUP nº 40 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 64 de 02/05/2018
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Geografia
Gestão Ambiental
Gestão Comercial
Gestão da Produção
Industrial
Gestão da Qualidade
Gestão da Tecnologia da
Informação
Gestão de Agronegócios
Gestão de Recursos
Humanos
Gestão de Segurança
Privada
Gestão Desportiva e de
Lazer
Gestão Financeira
Gestão Hospitalar
Gestão Pública
História
Internet das Coisas
Jogos Digitais
Jornalismo
Letras - Português e
Espanhol
Letras - Português e Inglês
Logística
Marketing
Matemática
Letras - Português e
Japonês
Nutrição
Pedagogia
Processos Gerenciais
Produção Cultural
Publicidade e Propaganda
Química
Redes de Computadores
Relações Públicas
Secretariado
Segurança no Trabalho
Serviço Social
Teologia
Sistemas de Informação

Licenciatura
Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico

Resolução CONSUP nº 75 de 11/05/2018
Resolução CONSUP nº 37 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 14 de 26/01/2017
Resolução CONSUP nº 67 de 02/05/2018

Tecnológico
Tecnológico

Resolução CONSUP nº 55 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 42 de 02/05/2018

Tecnológico
Tecnológico

Resolução CONSUP nº 57 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 17 de 26/01/2017

Tecnológico

Resolução CONSUP nº 56 de 02/05/2018

Tecnológico

Resolução CONSUP nº 65 de 02/05/2018

Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico
Licenciatura
Tecnológico
Tecnológico
Bacharelado
Licenciatura

Resolução CONSUP nº 15 de 26/01/2017
Resolução CONSUP nº 58 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 32 de 18/08/2017
Resolução CONSUP nº 78 de 11/05/2018
Resolução CONSUP nº 36 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 60 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 63 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 81 de 11/05/2018

Licenciatura
Tecnológico
Tecnológico
Licenciatura
Licenciatura

Resolução CONSUP nº 82 de 11/05/2018
Resolução CONSUP nº 16 de 26/01/2017
Resolução CONSUP nº 34 de 18/01/2018
Resolução CONSUP nº 80 de 11/05/2018
Resolução CONSUP nº 117 de 31/10/2018

Bacharelado
Licenciatura
Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico
Licenciatura
Tecnológico
Bacharelado
Tecnológico
Tecnológico
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado

Resolução CONSUP nº 59 de 02/05/2018
Portaria Ministerial nº 813 de 16/12/2016
Resolução CONSUP nº 18 de 26/01/2017
Resolução CONSUP nº 66 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 71 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 52 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 61 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 72 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 74 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 68 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 50 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 44 de 02/05/2018
Resolução CONSUP nº 110 de 31/10/2018

Fonte: Sistema e-MEC.
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2.

METODOLOGIA
Em relação ao processo de auto avaliação, nomeado AVALIE, impõe à CPA a revisão

do instrumento e procedimentos avaliativos. A composição do instrumento de avaliação está
estruturado com perguntas sobre os eixos de “Políticas Acadêmicas” e “Infraestrutura
Física”, divididas em dois grupos, discentes e docentes. As alternativas apresentam um
caráter quantitativo em termos de frequência de respostas nas opções “Concordo
Totalmente”, “Concordo”, “Não Concordo nem Discordo”, “Discordo”, “Discordo
Totalmente” e “Não Sei”; assim como foram mantidos os campos abertos “sugestões” para
manifestação dos respondentes (discentes e docentes). Para cada alternativa foi atribuída uma
nota, respectivamente 5, 4, 3, 2 e 1, restando a última opção sem valor correspondente.
O público apto a responder é aquele com a matrícula ativa, no caso dos discentes, e
docentes com contrato em curso. O convite para participar da auto avaliação ocorre por meio
de e-mail, de chamadas em outras mídias internas do Centro Universitário da Serra Gaúcha
- FSG e de cartazes afixados. Quando iniciada a avaliação, qualquer acesso ao portal da FSG
exibe um convite em que os membros da FSG podem optar por iniciar a avaliação.
O relatório está dividido em duas partes, a primeira com os dados gerais da instituição
e a segunda com os dados de cada curso. Observando a consecução da missão e dos objetivos
da FSG e as ações propostas no relatório de auto avaliação, o desenvolvimento da coleta de
dados inicia-se sempre no primeiro semestre de cada ano. A coleta de dados pode ser
resumida na figura abaixo.
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2.1 Etapas da pesquisa

Documentos Institucionais
ENADE

Pesquisa Documental

Relatórios de Visitas Externas

AVALIE
Pesquisa Quantitativa e Qualitativa

Pesquisa com Egressos
Pesquisa de Clima

Entrevista aos coordenadores e gestores
Pesquisa Qualitativa
Reuniões de coordenação

RELATO INSTITUCIONAL PARCIAL 2018.
Etapas da pesquisa
Fonte: CPA.
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2.2 Atuação da CPA

No que tange o AVALIE a metodologia empregada caracteriza-se pela coleta dos
dados quantitativos pelas notas atribuídas a cada indicador, por cada participante, gerando os
gráficos comparativos que demonstram a evolução dos setores e práticas institucionais. A
segunda estratégia analisa os relatos dos respondentes, contribuindo para a análise qualitativa
e percepção dos elementos não contemplados no questionário objetivo. As duas situações são
observadas no mesmo instrumento de avaliação aplicado digitalmente, disponível no Portal
Acadêmico, possível somente com o número de matrícula de estudantes e professores.
Vale salientar que a construção do relatório da avaliação respeita as duas etapas
principais:
1. Auto Avaliação – CPA
2. Avaliação Externa – INEP


ACG – Avaliação dos Cursos de Graduação.



ENADE - Exame Nacional de Avaliação de Desempenho dos Estudantes.



Relatórios de Credenciamento e Recredenciamento.
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3. DESENVOLVIMENTO
Análise dos Eixos/Dimensões
3.1 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional

Dimensão 8

Planejamento e Avaliação

O planejamento da coleta iniciou em fevereiro com a confecção pela CPA do Relato
Institucional Trienal 2015, 2016 e 2017. Também ocorreram no primeiro semestre visitas de
autorização de curso, o que demandou da equipe da CPA vários encontros com as comissões
externas. Este processo foi muito produtivo pois foi possível trocarmos informações além de
apresentar o que estamos promovendo como avaliação institucional na FSG. Quanto a
avaliação, no ano de 2018 ocorreram dois processos de avaliação institucional: o AVALIE,
no primeiro semestre, e a AVALIAÇÃO DE CLIMA ORGANIZACIONAL, no segundo
semestre.
No que tange a coleta de dados para avaliação institucional, o AVALIE ocorreu em
um único momento: no primeiro semestre, entre os dias 21/05 a 25/06.
Para ilustração compartilhamos os e-cards do ano de 2018.

Figura 1 - Cartaz de chamada para realização do AVALIE 2018.
Fonte: Site FSG.
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Após a coleta de dados inicia-se o preenchimento das informações das dimensões
previstas no relato institucional, estipulando-se cronograma e responsabilidades pela coleta,
conforme sistemática adotada.
Os principais destaques são:
1)

Em 2018, no primeiro semestre, a sistemática para o AVALIE seguiu seu

padrão normal, infraestrutura anual, ou seja, a coleta é feita sempre no 1º semestre de cada
ano, a justificativa se deve para que a direção tenha tempo para implementação das sugestões
de melhoria. Neste ano o AVALIE da infraestrutura foi transferido para o 2º semestre de
2018, por motivos técnicos.
2)

Com a aquisição da FSG pelo Grupo Cruzeiro do Sul, o AVALIE 2018-2 foi

cancelado e substituído por uma Avaliação do Clima Organizacional.
Os principais Instrumentos Aplicados são:
Instrumento 1 e 2: Auto avaliação do Aluno e Aluno avaliando a Disciplina.
Instrumento 3: Aluno avaliando o curso e a instituição.
Instrumento 4: Aluno avaliando a infraestrutura.
Instrumento 5: Professor avaliando a disciplina.
Instrumento 6: Professor avaliando o curso.
Instrumento 7: Professor avaliando a Direção e a instituição.

a) AVALIE (Anexo 3)
Objetivando que todos tenham acesso à informação, a CPA semestralmente apresenta
os resultados das dimensões avaliadas pela comunidade acadêmica, resultantes da avaliação
interna. Vale salientar, que a participação dos membros da comissão foi de extrema
importância para a concretização das ações propostas no relatório anterior. De um modo
geral, percebe-se que a avaliação está trazendo o conceito de organização de dados e
informações. Essa Prática faz com que as ações da Instituição sejam estruturar de maneira
planejada.
Em relação à condução dos processos, a instituição vem desenvolvendo suas
atividades de avaliação de forma bastante comprometida com a busca da qualidade na
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prestação dos serviços educacionais, preocupando-se em integrar as dimensões “ensino de
graduação, ensino de pós-graduação, pesquisa, extensão e gestão”.
Em 2018 a CPA melhorou o projeto de divulgação da comissão no site da FSG, com
objetivo de proporcionar a comunidade interna e externa acesso aos dados da comissão.
A CPA em suas reuniões, mantem a preocupação em relação ao novo instrumento de
avaliação publicado em dezembro de 2017, sentindo a necessidade de reorganizar sua ação
junto a IES.

Figura 2 - Ambiente da CPA.
Fonte: Site FSG

b) Divulgação e análise dos resultados da auto avaliação:
A divulgação dos resultados da avaliação ocorre via site, por meio dos DA´s pela
participação na CPA.
Outra forma de divulgação dos resultados são os cartazes afixados em locais onde as
considerações apontadas no AVALIE geraram ações de melhoria e foram implementadas.
Esta forma de divulgação dos resultados é eficaz e apresenta para os acadêmicos as ações
propostas. Os DA’s também têm papel fundamental nesta divulgação.
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Figura 3 - Infográfico utilizado para divulgação de ação de melhoria.
Fonte: CPA FSG.

Figura 4 - Salas de estudo na biblioteca.
Fonte: CPA FSG.
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Figura 5 - Melhoria na sala da central de atendimento.
Fonte: CPA FSG

c) Resultado do Avalie x Plano de Ação Centros de Cursos

A partir de 2016, também utilizado em 2018, a CPA iniciou um trabalho em parceria
com os coordenadores dos centros de cursos, analisando o resultado do obtido no AVALIE.
As reinvindicações analisadas serviram de base para a construção de um plano de ação,
apresentado no item “Ações Propostas – Plano de Ação” deste relatório.

d) AVALIAÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL (ANEXO 4)

Em 2018, a pesquisa de clima organizacional foi realizada com os Coordenações de
Curso Presencial, Coordenações de Curso EaD, Professores Presencial, Professores EaD,
Tutores EaD e Funcionários Administrativo.
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Figura 6 - Site FSG sobre avaliação de clima.
Fonte: CPA FSG

Figura 7 – Informativo nos murais sobre a Pesquisa de Clima
Fonte: CPA FSG
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A tabela abaixo, indica a participação dos coordenadores de curso, professores e
funcionários técnico-administrativos:

Quadro 4 - Índices de participação
Participantes

Total

Participaram

% participação

Erro Amostral

Coordenações de Curso Presencial

32

24

75,0

10,2

Coordenações de Curso EaD

30

25

83,3

8,2

Professores Presencial

270

191

70,7

3,9

Professores EaD

131

75

57,3

7,5

Tutores EaD

72

67

93,1

3,2

Funcionários Adm.
174
Fonte: Sistema de Avaliação Institucional FSG

118

67,8

5,2

Para coleta de dados, foi disponibilizado um link, o qual encaminhava o instrumento
avaliativo. Assim, cada participante pode acessar o ambiente e responder ao questionário.

Figura 8 – E-mail enviado aos acadêmicos informando sobre a pesquisa de clima.
Fonte: CPA FSG
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Figura 9 – Exemplos de questões da pesquisa de clima.
Fonte: CPA FSG

Figura 10 – Exemplo de gráfico gerado da pesquisa de clima.
Fonte: CPA FSG

Os resultados detalhados da Avaliação do Clima Organizacional – 2018 foram
entregues, no mês de dezembro, ao setor de Gestão de Recursos Humanos, para que, ainda
no primeiro trimestre de 2019, estratégias de ação, em relação aos apontamentos
fracos/preocupantes, possam ser planejadas e desenvolvidas no decorrer do ano de 2019.
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e) CALENDÁRIO 2018
Calendário CPA 2018 foi disponibilizado no endereço http://fsg.br/a-fsg/comissao-propria-deavaliacao-cpa/cpa-calendario. O mesmo foi reformulado no segundo semestre de 2018, após aquisição da FSG
pelo grupo Cruzeiro do Sul.

Figura 11 – Site da FSG com calendário da CPA.
Fonte: CPA FSG

No que se refere a participação no processo avaliativo destaca-se que em 2018-1 foi
realizado pelo oitavo ano consecutivos o processo de avaliação (AVALIE), totalmente
espontâneo, ou seja, sem a necessidade de conduzir turmas aos laboratórios. Os acadêmicos
podem realizar a avaliação em qualquer meio eletrônico via site da FSG, podendo
acompanhar desde o primeiro dia de avaliação a nota geral do seu curso e o percentual de
participação, desta forma, tornando o processo totalmente transparente.
A participação geral no processo de Avaliação relativo ao primeiro semestre de 2018
foi de aproximadamente 21% do público discente e 88% do público docente, apresentando
uma pequena queda na participação acadêmica e aumento da participação dos professores se
comparado com o ano anterior. Estes índices de participação são atingidos pela constante
participação dos DA’s no auxílio à divulgação dos períodos de avaliação e sensibilização da
comunidade acadêmica no que tange à importância do momento avaliativo. A média de
concordância ficou em torno de 8,7 no que se refere o acadêmico avaliando a disciplina,
apresentando elevação em relação ao ano anterior. Isto se justifica, pois, o instrumento de
coleta foi alterado pelos representantes docentes da CPA, que trabalharam em conjunto com
a direção de ensino a fim de propor mudanças na estrutura do instrumento de coleta de dados
(AVALIE 2018), com o objetivo de torná-lo com uma linguagem aproximada ao questionário
sócio econômico do ENADE e também direcionar as questões para a disciplina e não ao
professor.
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Em relação a infraestrutura destaca-se que no ano de 2018 o instrumento de coleta
não foi aplicado no segundo semestre em função da aquisição da FSG pelo grupo Cruzeiro
do Sul, o qual solicitou adequação do calendário de ações da CPA ao modelo geral da
Instituição.
Quanto as sistemáticas de análise, foram enviados os dados qualitativos (campo
sugestão do formulário) para a direção e demais setores avaliados que utilizaram estas
informações para melhorias em seus processos que serão destacados neste relatório, como:
atendimento a alunos, ouvidoria e central de atendimento.

f) ENADE
Em parceria com a Direção Acadêmica, em 2018 a CPA participou da reformulação
do ambiente virtual onde alunos e professores puderam realizar simulados de seus cursos. O
objetivo principal foi desenvolver um ambiente com disponibilidade para o aluno estudar e
praticar o modelo de avaliação do ENADE. Para os coordenadores dos cursos, o ambiente
permite uma relação de indicadores baseados nas respostas dos alunos.

Figura 12 – Site da FSG com Ambiente ENADE
Fonte: CPA
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g) Ações ENADE






















4 oficinas por curso;
Sala ENADE – Oficina de auxilio as Questões de formação geral;
1 Simulado;
Grupos focais com os alunos (1 por curso);
Reuniões mensais grupo de coordenadores;
Análise das ações 2017;
Gestão dos insumos;
Reunião consultoria;
Grupos focais;
Estudo plano de ação;
Feedback para os alunos;
Pacote de benefícios;
Reunião com todos os alunos (por curso);
Comitê ENADE por curso;
Campanha de Marketing;
Alunos ENADE 2018;
Simulados – abril e agosto ou setembro;
Sala ENADE, formação geral;
Questionário sócio econômico;
Oficinas;
Evento reta final.

Quadro 5 - Relação de inscritos no Enade 2018.
Instituição
FSG
FSG
FSG
FSG
FSG
FSG
FSG
FSG
FSG
FSG
FSG

Curso
Administração
Ciências Contábeis
Design
Design de Interiores FSG
Design de Moda
Design Gráfico
Direito
Gestão Comercial
Gestão de Recursos Humanos
Jornalismo
Publicidade e Propaganda

FSG
Processos Gerenciais
FSG
Psicologia
FSG
Relações Internacionais
Fonte: Pró-reitoria FSG

Modalidade
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

Ingressantes
279
129
25
18
26

Concluintes
84
56
20
1
1

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

36
354
61
63
9
24

0
95
9
6
5
10

Presencial
Presencial
Presencial

32
220
104

0
50
4
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h) Processo de Gestão da avaliação
A partir das avaliações interna e externa, percebeu-se a necessidade de reconfigurar
os processos de gestão da Instituição. Uma dificuldade relevante constatada foi definir de
fato a qual coordenação pertencem um determinado setor e/ou serviço. Para resolver isso,
procurou-se redesenhar a estrutura organizacional definida no PDI com os novos setores e
serviços que, ao longo do tempo, forma sendo incluídos em cada coordenação. Cite-se, como
exemplo, a Pró-reitoria de graduação.
A Graduação, envolvida com os cursos de graduação novos, a serem reconhecidos e
a terem renovados os reconhecimentos, se afastou de alguns setores e serviços que era e são
de sua responsabilidade. Vejam-se os objetivos estabelecidos no PDI:
·
“Formar profissionais comprometidos com as transformações sociais e
tecnológicas, a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo, garantindo-lhes a apropriação integrada e ativa de
conhecimentos sobre as técnicas e habilidades que possibilitem a atuação
profissional;
·
Educar pessoas e profissionais para a inserção em diferentes setores
profissionais e áreas do conhecimento, cujos perfis profissiográfico desenvolvidos
em cada curso habilitem e capacitem à construção permanente de auto realização e
sucesso profissional, participando no desenvolvimento da sociedade brasileira;
·
Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica integrado à
proposta de ensino, visando o desenvolvimento da ciência, tecnologia, criação e
difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do
meio em que vive;”

Esses três grandes marcos - egressos da FSG comprometidos com as transformações,
inseridos em diferentes setores profissionais e áreas do conhecimento e dispostos ao trabalho
de investigação científica para o desenvolvimento - ficaram disseminados pelo Centro
Universitário sem um efetivo acompanhamento e avaliação. Revisto o problema, a Próreitoria de graduação passou a constituir, no momento, os seguintes segmentos: as
coordenações dos cursos de graduação, o Programa de Assistência Estudantil (envolvendo
setores e serviços, tais como: Ingressando, Nivelamento, Intercâmbio, Serviço de
Atendimento ao Aluno, Programa de Atendimento a Deficientes e Inclusão entre outros), as
Monitorias e os Estágios.
Com o propósito de qualificar mais os processos, continuar a revisar todos os
procedimentos com um único intuito: qualificação constante em todas as instâncias.
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i) Processos de Autorização, Reconhecimento e Recredenciamento
Em 2018 a FSG recebeu quatro comissões do MEC, onde três cursos obtiveram
conceito 4 e um curso conceito 3, o que demonstra a preocupação da Instituição com a
qualidade de seus cursos e a infraestrutura necessária para sua implementação. Abaixo são
apresentados os processos:
1) Enfermagem - Renovação de Reconhecimento de Curso; Período de Visita:
17/06/2018 a 20/06/2018; Conceito final 04
2) Engenharia Ambiental – Reconhecimento; Período de Visita: 01/04/2018 a
04/04/2018; Conceito final 04
3) Engenharia Mecânica – Reconhecimento; Período de Visita: 30/09/2018 a
03/10/2018; Conceito final 03
4) Arquitetura e Urbanismo – Renovação de Reconhecimento de Curso Período de
Visita: 21/10/2018 a 24/10/2018 conceito final 04

j) Demonstração de evolução institucional
Em abril de 2015 (entre os dias 07/04/2015 e 11/04/2015) a FSG recebeu uma
Comissão do MEC para credenciamento de Centro Universitário, assim, foi desenvolvida
pela CPA, uma apresentação com infográficos, para a equipe de avaliadores, demonstrando
a evolução da instituição no que tange a estrutura e números da FSG. Com relação ao
resultado, a instituição apresentou conceitos satisfatórios em todas as dimensões, os
resultados resumidos podem ser observados no quadro abaixo.
Quadro 6 – Processo de Credenciamento – Centro Universitário
FSG - Caxias do Sul
Processo de Credenciamento – Centro universitário
Eixo 1 –
Eixo 2 –
Eixo 3 –
Eixo 4 –
Eixo 5 –
Planejamento e
Desenvolvimento
Políticas
Políticas de
Infraestrutura
Avaliação
Institucional
Acadêmicas
Gestão
Física
Institucional
4,6
4
3,9
4
4,4
Fonte: Pró-reitoria FSG.

Como considerações finais a comissão de avaliadores relatou que:
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Eixo 1: O Planejamento e Avaliação Institucional foi a dimensão que apresentou o melhor
resultado com média global de 4.6. A IES demonstrou estar realizando um bom trabalho no
âmbito da auto avaliação, de forma continuada, divulgando e aplicando seus resultados para
a melhoria dos processos e atendimento da comunidade acadêmica e externa;

Eixo 2: Na dimensão do Desenvolvimento Institucional pode-se considerar que a IES
apresenta uma coerência muito boa entre o que está proposto no PDI e suas políticas e ações
concretas para atender às necessidades e compromissos institucionais;

Eixo 3: As Políticas Acadêmicas vigentes atendem de forma muito mais que satisfatória às
demandas do ensino, da extensão e da pesquisa, incluindo a comunidade externa, com
destaque para as atividades de extensão, programas de atendimento aos estudantes e inserção
dos estudantes no ambiente socioeconômico;

Eixo 4: As Políticas de Gestão, com destaque para a gestão institucional, atendem muito bem
às necessidades com potencial de desenvolvimento da comunidade acadêmica e dos técnicos
administrativos, com muito boa sustentabilidade financeira; e

Eixo 5: A infraestrutura física instalada na FSG apresentou condições muito boas para
atender às necessidades acadêmicas, tendo recebido nota máxima (5) em seis dos seus
dezesseis indicadores. Todos os demais receberam nota 4 nesta dimensão. Dessa forma a
infraestrutura física instalada representa um potencial qualificador tanto das atividades meio
e quanto das atividades fim da IES.

3.2 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional

Dimensão 3

Responsabilidade Social da Instituição
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Dimensão 1 - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Neste tópico, buscar-se-á avaliar temas atinentes à Missão e ao Plano de
Desenvolvimento Institucional do Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG. Conforme
consta em seu PDI, a instituição tem como sua missão: “Promover e compartilhar educação,
cultura e conhecimento com todas as gerações, com competência, criatividade e emoção, no
desenvolvimento da cidadania e na construção de uma sociedade melhor”.
Sob tais princípios, a FSG, em 2015, teve validada sua pretensão de se tornar Centro
Universitário, uma vez que a comissão avaliadora do MEC apresentou parecer favorável
(nota 4). Logo, subentende-se que a missão adquiriu maturidade (e concretude), fazendo com
que sua vocação de instituição de ensino superior possa ser dilatada no porvir. De fato, a
promoção da cultura e do conhecimento – nos termos evocados na Missão da FSG – foi
avalizada pelos órgãos oficiais do Estado brasileiro, garantindo-lhe a obtenção de um novo
status na hierarquia das IES do país.
No que diz respeito ao “desenvolvimento da cidadania” e à “construção de uma
sociedade melhor”, cabe frisar que a FSG aplica suas ações de modo amplo, oferecendo uma
série de iniciativas capazes de estimular nos alunos valores que transcendem a sala de aula e
os conhecimentos técnico-acadêmicos. Nesse sentido, merece especial destaque as ações de
extensão e os serviços prestados à sociedade, ambos com ampla participação de professores
e alunos.
Genericamente, o diagnóstico da situação em 2015 foi explicitado pelos avaliadores
do MEC:

O aluno pode ainda obter ajuda de custo financiada por recursos institucionais. Em
2014 foram financiados projetos de pesquisa com de bolsas de Iniciação Científica
PIBIC-FSG (14 estudantes), bolsas de Extensão (75 estudantes) e bolsas de
monitoria (67 estudantes). São oferecidas 10 bolsas de pesquisa de IC por ano com
financiamento externo pela FAPERGS e bolsas para descontos de mensalidade por
critério socioeconômico (2.405 estudantes em 2014). Na dimensão da
sustentabilidade socioambiental são desenvolvidos na Extensão 13 Programas e 36
projetos contínuos; na Pesquisa 22 projetos em 8 linhas de pesquisa, e prestação de
serviços.

Como coroamento, importa mencionar que outro trecho do relatório assim se
apresenta: “O Relato Institucional evidencia que a expansão da oferta das atividades
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institucionais se fez acompanhar de um processo de qualificação, refletido na titulação dos
docentes, na oferta de cursos de pós-graduação, de programas de extensão e na prestação de
serviços à comunidade”. A cidadania e a melhoria social, assim, encontram acolhida nas
ações da IES, conforme atesta o próprio MEC.
A despeito disso, pondere-se que as ações de responsabilidade social poderiam ser
melhor definidas, visto que os documentos que regram a política institucional para a área
ainda estão em fase de construção. Ainda que ações concretas existam junto à comunidade,
a Comissão de Responsabilidade Social permanece elaborando políticas que demandam
sistematização e aprovação. É na definição de escopos e metas de trabalho que se poderá
atingir um trabalho de responsabilidade social mais otimizado e direcionado para uma meta
consciente e comum.

b) Plano de Desenvolvimento Institucional
Reza o PDI da FSG que
A Faculdade da Serra Gaúcha - FSG traz à região uma oferta sólida e diferencial
de Educação Superior. Não apenas pretende pensar adequadamente a realidade
socioeconômica do seu entorno, como orientar suas práticas ao mercado produtivo,
buscando responder às necessidades de profissionais qualificados para dinamizálo em consonância com os desafios cotidianos.

Neste particular, os avaliadores do MEC novamente parecem ter concluído que a FSG
passa por franca expansão. O relato é enfático:
FSG teve uma significativa melhoria nas condições de oferta nos últimos anos
conforme registra o Relato Institucional e a Comissão pôde observar. Houve uma
expansão dos cursos e dos serviços, o que implicou na contratação de mais
professores e técnico-administrativos, na ampliação e modernização do acervo
bibliográfico, na atualização e implantação de novos laboratórios, na ampliação da
infraestrutura e na adequação da gestão acadêmico-administrativa.

Soma-se a isso o fato de que novos cursos de graduação foram aprovados pelos órgãos
competentes em 2018, no formato presencial ou EAD. Esses fatos denotam o crescimento da
instituição como um todo e seu potencial para tornar-se uma referência na região da Serra
Gaúcha.
A estrutura física igualmente se expandiu, visto que a FSG construiu e inaugurou seu
Teatro, conjunto poliesportivo, Hospital Veterinário (Campus Sede), com ampliação de mais
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de 15300 m². Novas salas de aula e laboratórios, etc. Essa nova estrutura, supõe-se, permitirá
que a instituição desenvolva seus planos de crescimento com mais segurança e assertividade
no futuro.
A CPA, no entanto, gostaria de altear que talvez haja uma necessidade de expansão
também no terreno das Ciências Humanas, área que, até o momento, vem sendo parcialmente
contemplada pelos cursos oferecidos pela FSG. É sabido que cursos da área, filhos de longa
tradição, são capazes de oxigenar o plano intelectual, além de inflacionar a possibilidade de
interação social com a sociedade local e com o mundo.
De igual modo, parte das estruturas físicas carece de aperfeiçoamentos, como é o caso
de salas de aula e de trabalho desprovidas de aparatos de climatização.

Dimensão 3 - Responsabilidade social da Instituição
O Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG conta, desde 2014, com o Comitê de
Responsabilidade Social responsável por, juntamente com a Direção, definir políticas e
programas e promover ações relacionadas a esta temática.
Entre as atividades promovidas pelo Comitê, destaca-se o 1 Congresso Internacional
de Responsabilidade Social e Ambiental que ocorreu entre os dias 16 a 18 de junho de 2015.
O objetivo do evento foi reunir profissionais que atuam na área, permitindo, desta forma, que
a sociedade conheça as experiências desenvolvidas nesta temática. Além disso, o evento
contribuiu para a formação de profissionais que compreendam a complexidade e
interdisciplinaridade que envolve as ações de responsabilidade social e ambiental. Em
paralelo ocorreu a Exposição de Projetos Sustentáveis, organizada pelo curso de Arquitetura
e Design e a Feira de Economia Solidária.
Também, durante os dias do congresso foram ministrados minicursos, apresentação
de trabalhos técnicos e houve palestras ministradas por profissionais nacionais e
internacionais.
A FSG promoveu o Dia da Responsabilidade Social - 19 de setembro/2015 – sendo
que esse foi um momento em que a Academia se aproxima da comunidade através de serviços
de interesse. As atividades foram realizadas de forma voluntária por professores e alunos da
Instituição. O Dia da Responsabilidade Social integra a Campanha de Responsabilidade
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Social das IES (Instituições de Ensino Superior) promovida pela ABMES (Associação
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior).
Participaram do evento 10 cursos de graduação da FSG oferecendo serviços e
esclarecimentos em diferentes áreas do conhecimento. Como resultado da ação, a FSG
recebeu o Selo de Instituição Socialmente Responsável 2015 – 2016.
O mesmo evento em 2016 proporcionou a FSG a confirmação de Instituição
Socialmente Responsável 2017-2018, confirmando a preocupação da IES com a comunidade.

Figura 13 - Selo de Instituição Socialmente Responsável 2015 – 2016
Fonte: Pró-reitoria FSG.

Figura 14 - Selo de Instituição Socialmente Responsável 2017 – 2018
Fonte: Pró-reitoria FSG.
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3.3 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas
Dimensão 2

Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão

Dimensão 4

Comunicação com a Sociedade

Dimensão 9

Política de Atendimento aos Discentes

Dimensão 2 - Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão
a) Políticas de Ensino – Graduação
No que diz respeito às políticas acadêmicas, o PDI observa que a FSG
[...] desenvolve várias frentes de práticas pedagógicas com os atores envolvidos no
processo do ensino. Para apoio docente, oferece o Portal Universitário, a Pedagogia
Universitária e Comitê de Ética em Pesquisa. Para apoio discente proporciona e
desenvolve o Núcleo de Apoio às Aprendizagens (NAAP), Nivelamento dos
Estudantes Ingressantes, Qualificação Discente para o ENADE, Qualificação
Discente para a OAB, Reforço Pedagógico, Escuta Qualificada, Programa de
Atenção à Diversidade e Inclusão (PADI) e o Portal Acadêmico – além das ações
do Núcleo de Educação a Distância.

De fato, são inúmeros os instrumentos utilizados pela instituição a fim de aperfeiçoar
o processo pedagógico. Abrangendo professores e alunos, tais iniciativas vêm passando por
melhorias interessante. O portal tornou-se algo já naturalizado entre os professores e alunos
da Instituição, sendo que a Direção reitera a importância disso junto aos coordenadores. O
comitê de ética, sob o comando da coordenação de Pesquisa e Extensão, atua com docentes
de reconhecida capacidade e conta com membros da comunidade externa. O nivelamento
(matemática e física) é oferecido gratuitamente a qualquer aluno da FSG. Os cursos
desenvolvem projetos para a preparação ao ENADE, os quais são devidamente
acompanhados pela Coordenação de Graduação e pela Diretoria Acadêmica. O PAE
(Programa de Assistência Estudantil) oferece inúmeros serviços aos alunos, contando com
coordenação própria e acompanhamento das instâncias superiores. Finalmente, o NEAD
obteve expressivo crescimento: além de receber autorização para o operar pelo MEC, com as
novas matrizes curriculares, o número de alunos matriculados em disciplinas semipresenciais
aumentou bastante. Além disso, novos cursos EAD foram autorizados.
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Novamente valemo-nos do parecer da comissão de avaliadores do MEC para o Centro
Universitário:
Os programas e as ações em curso, como os que visam a qualificação do ensino,
por meio da implantação de novas metodologias e de recursos técnico-científicos,
a formação e a qualificação do corpo docente e técnico-administrativo, a expansão
de cursos e a adequação e ampliação da infraestrutura obedecem a critérios de
qualidade e de compromisso com a inserção e a melhoria das condições de vida
dos cidadãos. É possível verificar uma compatibilidade e uma relação muito boa
entre o cronograma de expansão, a sustentabilidade e a qualidade dos programas
em curso e os indicadores decorrentes dos processos de avaliação institucional.

No entanto, são as metodologias ativas que inspiram todo esse movimento. Conforme
refere o PDI, “Esta forma de pensar o ensino conduzindo-se na formação de posturas
investigativas pressupõe processos educacionais problematizadores, em todos os espaços
interativos com os alunos, independente das metodologias específicas de cada área”,
configurando, portanto, “o Paradigma de Ensino Integrado e das Metodologias Ativas”.
Assim, desde 2013 a Direção Acadêmica vem discutindo os pressupostos das
metodologias ativas a fim de introduzi-las como método protagonista do processo de ensinoaprendizagem da FSG. Além das reuniões semanais que reúnem todos os coordenadores de
curso, as edições do Fórum Docente congregam todos os professores da instituição, e
costumam ser pautados pela discussão das metodologias ativas. Nesse sentido, merece
destaque o evento de 2015, que contou com a presença do prof. Celso Vasconcellos, que
discorreu acerca de temas como “A atividade humana como princípio educativo”, “O que é
necessário para que o aluno aprenda?” e “Fundamentos da aprendizagem humana”. A partir
de planejamento feito em 2015, em 2016 e 2017 realizou-se as edições do Fórum, igualmente
abordando técnicas de metodologias ativas.
Caberia, no entanto, dar o efetivo passo adiante: levar as metodologias ativas para as
práticas de sala de aula dos professores como uma política oficial, a ser implantada
sistemicamente. Vislumbrando isso, a Diretoria Acadêmica projeta, oficinas com professores
da FSG agrupados por área do conhecimento a fim de apresentar modos de aplicação das
Metodologias ativas e da avaliação formativa em sala de aula. Feito isso, é importante que se
estruture um mecanismo de verificação a fim de que o projetado se concretize.

Comissão Própria de Avaliação - CPA

36

b) Políticas de Ensino – Pós-graduação
Os cursos de Pós-graduação, lato sensu, da FSG 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. Ressalta-se que os coordenadores
dos cursos realizam um acompanhamento do andamento das aulas e evolução do
desenvolvimento das respectivas turmas.
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.
Todos os cursos de pós-graduação da FSG possuem Projeto Pedagógico que
contempla todas as informações necessárias para sua operacionalização. Os Projetos
Pedagógicos são elaborados pelos coordenadores auxiliados pela Coordenação de PósGraduação, que envia os projetos para aprovação do Colegiado Central. Em caso de novas
edições dos cursos, os coordenadores realizam a atualização necessária, agregando novas
informações, alterando perfis e a grade curricular, quando necessário, de seus cursos.
Alguns indicadores 2018 em relação aos cursos de Pós-graduação presenciais:


Cursos ofertados: 35



Vagas ofertadas: 700



Vagas preenchidas: 420



Horas: 7200
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Turmas novas: 22



Turmas totais: 35



Horas/disciplinas: 18,95



Professores: 200



Certificados emitidos: 309

Visando a adequação à resolução Nº 2, de 12 de fevereiro de 2014 da Câmara de
educação superior do Conselho Nacional de Educação, os cursos de Pós-Graduação da FSG
estão cadastrados no cadastro nacional de cursos de pós-graduação lato sensu
(especialização) seguindo a seguinte estrutura:

I

- título;

II

- carga horária;

III

- modalidade da oferta presencial ou a distância;

IV

- periodicidade da oferta (regular ou eventual);

V

- local de oferta;

VI

- número de vagas;

VII

- nome do coordenador;

VIII

- número de egressos;

IX

- dados sobre o corpo docente.

No que tange a infraestrutura de apoio o espaço físico é compartilhado com a
graduação, sendo que a pós-graduação possui salas específicas, sendo as turmas agrupadas,
de preferência em um mesmo prédio. Os investimentos para aquisição de acervo bibliográfico
são feitos de acordo com a demanda e necessidades de cada curso. Todos os laboratórios
possuem acesso à internet e possuem softwares adequados as demandas dos cursos.
A Pós-Graduação conta com o apoio administrativo de seis funcionários responsáveis
pelas atividades de registro acadêmico e organização das aulas. Também são atividades da
secretaria dos professores, que atende a pós-graduação, a conferência dos diários de classe,
pagamento de professores, reserva de hotéis para professores visitantes, impressão dos
diários de classe e digitação das notas, organização das recuperações de alunos, emissão de
atestados, emissão do certificado de especialização, entre outras atividades internas.

Comissão Própria de Avaliação - CPA

38

Quanto a qualificação docente, no ano de 2018 a pós-graduação contou com 200
professores que ministraram 467 disciplinas, destes professores 66% são professores
visitantes e 34% são professores vinculados a instituição. Para a designação dos docentes é
observada a proporção de 50% de mestres e doutores e 50% de especialistas. Especialmente
para os cursos de MBAs é requerida a atuação profissional na área da disciplina ministrada.
A maioria dos cursos apresenta percentual superior aos 70% de professores com formação
stricto sensu.
Quanto a ouvidorias, no ano de 2018 foram recebidas pela instituição 9 ouvidorias,
na maior parte relacionada a dúvidas de alunos quanto a prazo de entrega de documentos pela
secretaria dos professores (certificados, atestados, etc..).
A demanda dos cursos é medida por meio de pesquisa de mercado. Além da relação
com o mercado, a oferta de cursos tem relação direta com as áreas oferecidas na graduação.
Isto favorece as relações entre níveis acadêmicos e a produção de conhecimento desenvolvida
dentro da FSG. Em 2018, manteve-se a área de negócios, com a maior oferta de cursos, sendo
que a Saúde cresceu consideravelmente, seguida por Design e Engenharia que também
apresentaram propostas.
Quanto a participação em congressos e semanas acadêmicas, estão sendo
implementadas visitas técnicas em alguns cursos, realizadas em empresas da região para
assim aliar ao conhecimento teórico com a prática empresarial de maneira mais efetiva,
proporcionando aos alunos um contato direto com o ambiente organizacional. Foram
ofertadas para a comunidade interna e externa, palestras abertas para divulgação de cursos
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Quadro 7 - Listagem de cursos de pós-graduação presencial, iniciados em 2017 e em
andamento em 2018.
CURSO

ÁREA

MÊS

INÍCIO

1

MBA em Gestão Empresarial e Liderança

Negócios

MARÇO

06/03/2017

2

MBA em Gestão de Pessoas, Competências e Coaching

Negócios

MARÇO

06/03/2017

3

MBA em Controladoria, Finanças e Auditoria

Negócios

ABRIL

05/04/2017

4

Especialização em Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal

Saúde

ABRIL

28/04/2017

5

MBA em Engenharia de Produção

Tecnologia e Inovação

MAIO

05/05/2017

6

Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional

Saúde

MAIO

05/05/2017

7

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

Tecnologia e Inovação

JUNHO

05/06/2017

8

MBA em Marketing Estratégico

Negócios

JUNHO

07/06/2017

9

MBA em Gestão Comercial

Negócios

JUNHO

09/06/2017

10

Especialização em Saúde Mental

Saúde

JUNHO

09/06/2017

11

MBA em Gestão da Qualidade e Certificações

Negócios

JUNHO

13/06/2017

12

MBA em Gestão Financeira

JULHO

17/07/2017

13

Especialização em Direito Empresarial

AGOSTO

14

Negócios

AGOSTO

16

MBA em Gestão Empresarial e Liderança - Turma 2
MBA em Gestão de Pessoas, Competências e Coaching Turma 2
MBA em Gerenciamento Estratégico de Projetos

Negócios
Ciências Jurídicas e
Sociais
Negócios

Negócios

AGOSTO

16/08/2017

17

Especialização em Terapia Manual

Saúde

SETEMBRO

15/09/2017

18

Especialização em Saúde e Estética

Saúde

SETEMBRO

29/09/2017

19

Especialização em Avaliação Psicológica

Saúde

OUTUBRO

21/10/2017

20

MBA em Logística

Negócios

OUTUBRO

30/10/2017

15

Fonte: Pós-graduação FSG.
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Quadro 8 - Listagem de cursos de pós-graduação presencial, iniciados em 2018 e em
andamento.
1
2
3
4
5
6

MBA em Gestão Comercial
MBA em Gestão Financeira
Especialização em Engenharia de Segurança do
Trabalho
Especialização em Terapia Intensiva Pediátrica e
Neonatal
MBA em Gerenciamento Estratégico de Projetos

Negócios
Negócios

Fevereiro
Fevereiro

Tecn. e Inov.

Fevereiro

Saúde

Março

Negócios

Março

Negócios

Março

Negócios

Março

Negócios

Abril

Saúde

SEX/SAB
QUA/QUI

16/02/2018
21/02/2018

380
380

QUA/QUI/SEX

28/02/2018

640

SEX/SAB

02/03/2018

380

QUA/QUI

07/03/2018

390

QUA/QUI

07/03/2018

440

QUA/QUI

08/03/2018

440

SEG/TER

02/04/2018

440

Abril

SEX/SAB

13/04/2018

380

Negócios

Abril

SEG/TER

16/04/2018

390

8

MBA em Gestão Empresarial e Liderança
MBA em Gestão de Pessoas, Competências e
Coaching
MBA em Controladoria, Finanças e Auditoria

9

Especialização em Saúde e Estética

10

MBA em Marketing

11

MBA em Engenharia de Produção

Tecn. e Inov.

Maio

12

Especialização em Implantodontia

Saúde

Maio

SEX/SAB
QUI/SEX/SAB

04/05/2018
09/05/2018

440
1000

13

Saúde

Maio

QUI/SEX/SAB

09/05/2018

750

Saúde

Maio

SEX/SAB

18/05/2018

380

15

Especialização em Endodontia
Especialização em Nutrição Esportiva e Fisiologia
do Exercício
Especialização em Fisioterapia Dermatofuncional

Saúde

Junho

SEX/SAB

22/06/2018

380

16

MBA em Gestão Comercial - Turma 2

Negócios

Julho

SEX/SAB

06/07/2018

380

17

Especialização em Hematologia e Hemoterapia
MBA em Gestão de Pessoas, Competências e
Coaching - Turma 2
MBA em Gestão Empresarial e Liderança - Turma
2
MBA em Gerenciamento Estratégico de Projetos Turma 2
MBA em Gestão Financeira - Turma 2

Saúde

Agosto

SEX/SAB

10/08/2018

400

Negócios

Agosto

QUA/QUI

15/08/2018

440

Negócios

Agosto

QUA/QUI

15/08/2018

440

Negócios

Agosto

QUA/QUI

29/08/2018

390

Negócios

Setembro

SEG/TER

17/09/2018

380

Negócios

Setembro

SEG/TER

17/09/2018

380

7

14

18
19
20
21
22

MBA em Gestão Tributária
Fonte: Pós-graduação FSG
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c) Políticas de Pesquisa e Extensão
A FSG vem constituindo uma base sustentável para o desenvolvimento de projetos
de pesquisa e extensão, que atendam às necessidades de formação acadêmica, pautada pelas
diferentes leituras da realidade. A integração com a comunidade da Serra Gaúcha prevê a
permanente discussão com os parceiros, organismos públicos e privados, inter-relacionando
saberes e conhecimentos científicos, incorporando novas tecnologias, através da ação
docente e discente, da gestão administrativa e pedagógica, em articulação com os
pressupostos do PPI. As atividades integrativas com a comunidade têm como escopo as
temáticas e situações conhecidas in loco, consolidando e partilhando os saberes com a
sociedade.
Nessa direção, as necessidades emergem da permanente reflexão sobre a realidade,
criando um fluxo de informações entre o meio acadêmico e a coletividade, da qual é parte
integrante e com a qual deve comprometer-se na construção da lógica dentro das condições
humanas de vida, nos diferentes ciclos de existências, da infância à maturidade, envolvendo
a vida produtiva, no trabalho e nas organizações.
Os projetos integrativos, considerando os diferentes níveis de atuação, desde a
prevenção até a intervenção, objetivam a práxis profissionalizante, a partir das situaçõesproblemas nos diversos contextos de atuação, envolvendo docentes, discentes e diversos
atores sociais. A intervenção em projetos de pesquisa extensão como integração comunitária
e articulação com a proposta de ensino, visa a aplicação direta nos problemas diagnosticados,
na busca da transformação para uma melhor qualidade na ação profissional, tempo em que
se possibilita o desenvolvimento das competências definidas aos egressos da FSG.
Com a finalidade de promover a integração do meio acadêmico com a comunidade
em geral, projetos de pesquisa e projetos de extensão à comunidade são promovidos. Esse
conhecimento contextualizado na realidade social e no mercado de trabalho articula-se com
o ensino, qualificando-o cada vez mais e permanentemente. A Instituição compreende a
extensão como integração comunitária, sendo um dos elementos de sustentação de sua
proposta pedagógica, que prevê a articulação entre teoria e prática.
A participação dos acadêmicos na construção do conhecimento se efetiva através do
desenvolvimento das dinâmicas pedagógicas nas disciplinas, nas práticas acadêmicas, nos
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estágios supervisionados, atividades complementares, projetos de pesquisa e projetos de
extensão, promovendo práticas investigativas. Nesse sentido, considerando os princípios
pedagógicos da FSG, associado ao disposto nas DCNs para os Cursos de Graduação, bem
como pela Resolução CNE/CES nº 03 de 2 de julho de 2007, a hora-aula é considerada na
integração entre as atividades de ensino, com efetiva interlocução e intervenção docente,
associadas às atividades de pesquisa e extensão acadêmica através da inserção, reflexão,
resolução de problemas, com vistas à produção de novos conhecimentos sobre o entorno
social e do mundo do trabalho.
Nessa relação entre a FSG e a sociedade, ambas aprendem e ensinam, dinamizando
um currículo permanentemente renovado no processo dialógico. No ano de 2016, as
atividades de extensão e pesquisa foram desenvolvidas a partir das necessidades de cada
curso de graduação e com vistas a atender a comunidade, levando o conhecimento produzido
no contexto da FSG até a sociedade, consolidando a ideia de movimento do conhecimento,
além muros da instituição e partilhando o conhecimento científico e o saber, com a
comunidade. Assim a extensão e a pesquisa foram desenvolvidas, emergindo os princípios
de formação, tais como a aprendizagem crítico-reflexiva e criativa, promovidas por
currículos diferenciados, em dinâmicas teórico-práticas, tendo como horizonte a educação
para a cidadania; os conteúdos definidos de maneira participativa, conceitos fundamentais; a
pesquisa e sistematização do saber como estratégias de aprendizagem; e, sobretudo, as
atividades inseridas na comunidade, através de projetos cooperativos. Esses princípios
implicam em transpor os limites da reprodução e da memorização, construindo novos
conhecimentos e apropriando-se da realidade de modo ativo, sem, no entanto, descaracterizar
a finalidade da Instituição.
Cada curso, congregando a comunidade acadêmica, enriquece o espaço nessas áreas
de atuação profissional, pretendendo contribuir de forma eficiente, não só na formação de
profissionais para atender as necessidades dos sistemas de ensino locais e regionais, como
também para diagnosticar, propor, intervir, avaliar e transformar a comunidade e seus atores
sociais para a educação e saúde, através de atividades de integração comunitária. No que
tange à estrutura física disponível para as práticas pedagógicas, servindo também à pesquisa,
destacam-se os laboratórios no Centro Integrado de Saúde - CIS (antigo Instituto Integrado
de Saúde/ IIS) em funcionamento desde 2010; no prédio B, com os laboratórios de práticas
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para Curso de Odontologia; no prédio C, com o laboratório de prática dietética, servindo ao
curso de nutrição; no prédio sede com os laboratórios para os cursos de engenharias (de
Produção, Civil, Mecânica, Ambiental e Elétrica), Design e Arquitetura. Nesses espaços,
docentes e discentes, podem dedicar-se ao ensino prático, pesquisa, extensão, prestação de
serviços e desenvolvimento tecnológico para todos os cursos ofertados pela FSG.
Com vistas à formação dos alunos, os docentes e demais envolvidos com o fazer
pedagógico incentivam os acadêmicos para o desenvolvimento de projeto de pesquisa para o
trabalho conclusão de curso (TCC). Os TCC’s desenvolvidos sob orientação docente é
prática comum de todos os Cursos de Graduação e Pós-Graduação da FSG, gerando projetos
com forte característica de produção de conhecimento para rápida e prática absorção pelas
empresas e profissionais da região. O TCC costuma finalizar o curso de graduação, mas
durante todo o transcorrer, os discentes desenvolvem em cada disciplina, Atividades Práticas
Supervisionadas (APS) que, em sua maioria, promovem o desenvolvimento de projetos de
pesquisa de grupos, sempre supervisionados pelos professores, em períodos extra aulas.
No ano de 2018 foram realizadas duas edições do Desafio FSG, momento em que os
acadêmicos inscritos para o evento puderam expor os produtos oriundos da APS. Após o
julgamento dos trabalhos por uma banca oculta, ao final de cada semestre são premiados os
três melhores trabalhos, além do trabalho destaque – Menção Honrosa e do trabalho destaque
– Selo de Responsabilidade Social. Além da difusão do conhecimento no mercado, a FSG,
oferece veículos institucionais de comunicação para esses projetos e para projetos dos
docentes utilizando-se do portal na Internet, com ferramentas interativas, assim como
publicando nas revistas periódicas e nos congressos de iniciação científica mantidos pela
instituição.
Cabe salientar, que as aulas inaugurais e semanas acadêmicas são organizadas pelos
diretórios acadêmicos, coordenações de cursos e núcleos docentes estruturantes para oferecer
aos acadêmicos dinâmicas diferenciadas de aulas/exercício de conhecimento. Nesses
eventos, profissionais atuantes nas diferentes áreas de ênfase vêm falar aos acadêmicos,
auxiliando-os na escolha das habilitações dentro do curso e, ainda, esclarecendo dúvidas do
mercado de trabalho. Existe também uma preocupação em integrar os diferentes cursos da
Instituição, independente da área onde estão inseridos. Para tanto, com o objetivo maior de
integrar a comunidade acadêmica da FSG e região, assim como partilhar o conhecimento
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científico, foi realizado o VI Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG e IV Salão de
Extensão. E, além dos espaços da FSG e CIS, muitos acadêmicos atuaram em diferentes
locais com as ações sociais, sempre sob supervisão de professores, atendendo a comunidade
em suas diversidades.
Em 2018, foram mantidas as bolsas de pesquisa e extensão, sendo implementadas aos
alunos selecionados para atuarem nos diversos projetos de extensão desenvolvidos na
Instituição. Apesar do desenvolvimento de pesquisas acadêmicas na FSG não ser obrigatório
e, embora, a pesquisa venha se consolidando, pode-se melhorar esse cenário, principalmente
desenvolvendo-se uma Política de Incentivo à Pesquisa, própria da instituição.
A coordenação de pesquisa (COPEX), desde 2013, é responsável por gerir todos os
processos relacionados aos projetos que são desenvolvidos na instituição, sejam eles de
pesquisa ou de extensão. O fortalecimento da Pesquisa faz-se necessário para a manutenção
e aumento da qualidade de formação educacional na FSG. A consolidação de políticas de
apoio, como a definição de linhas de pesquisa básica em todos os cursos, parcerias com outras
intuições de ensino e pesquisa; transferência de tecnologia para o mercado e sociedade
através de investimentos em estrutura, pessoal e divulgação deve ser realizada de forma
organizada e quantificável. Assim, somando-se a qualidade de ensino, estrutura e vocação
empreendedora da instituição, a FSG, encaminhar-se como referência em pesquisa frente às
outras faculdades nacionais. O Comitê de Ética em Pesquisa da FSG (CEP FSG) avaliou,
desde 2014, mais de 1290 projetos de pesquisa, sejam da FSG ou de outras instituições,
favorecendo a autonomia no desenvolvimento trabalhos de pesquisa, e incentivando a
conduta ética de acadêmicos e pós-graduandos, além de exercer um papel de formação com
docentes e discentes, no que diz respeito às condutas éticas.

Quadro 9 - Relação de cursos, eventos, serviços e projetos de extensão e pesquisa. (ANEXO
5)
Pesquisa e Extensão / Ano

2015

2016

2017

2018

Cursos de extensão

19

12

14

15

Horas de cursos

1246

1080

1230

1250

Estudantes envolvidos nos

864

206

436

515

61

159

172

150

cursos de extensão
Eventos de Extensão
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Estudantes envolvidos

1600

3550

3450

3600

Serviços oferecidos

20

20

22

23

Projetos de pesquisa

24

18

21

26

Fonte: Pró-reitoria acadêmica FSG.

Os dados levantados demonstram que houve um aumento significativo nos eventos
de extensão promovidos pela FSG e oferecidos à comunidade, e um grande aumento de
estudantes envolvidos nesses eventos, aproximando os estudantes da prática junto à
comunidade. A Extensão tem se consolidando como espaço para articulação e integração
entre ensino e investigação, de acordo com o PDI, o que se torna possível, principalmente,
através dos projetos e eventos. A Extensão contribui, cada vez mais, para a sustentabilidade
institucional através de recursos oriundos de cursos, serviços e projetos. A aproximação entre
graduação e extensão tem aumentado significativamente com o incentivo a eventos e
atividades de extensão, o que já acontecia através de projetos e serviços.
A área de saúde permanece como destaque na oferta de serviços, através do Centro
Integrado de Saúde - CIS. Cada vez mais o número de projetos desta área atinge um maior
número de usuários, o que permite beneficiamento da comunidade em que a FSG está
inserida. Sem deixar de mencionar o importante empenho de docentes e consequentemente,
discentes, em desenvolver projetos de pesquisa que objetivaram a prevenção de doenças e
manutenção de saúde, fatores relevantes para a perfeita atuação dos profissionais de saúde
egressos da FSG.
Finalmente, gostaríamos de nos valer do parecer da comissão de avaliadores do MEC
para o credenciamento do Centro Universitário, que destaca a vocação da FSG ligada à
extensão:
“A FSG define em seu PDI 2013-2017 que a extensão é o lugar da propagação do
conhecimento e o espaço de efetivamente contribuir com a sociedade. A extensão
alimenta o ensino e a pesquisa e devolve à sociedade os resultados e benefícios por
eles produzidos. A elaboração de diagnósticos e de planos e programas que tratem
de problemas e da melhoria da qualidade de vida da população local e regional, a
preocupação com empreendimentos solidários e a identificação de oportunidades
e de recursos de maneira inovadora, a inclusão social, respeitadas as características
físicas, sociais e culturais individuais e coletivas, o desenvolvimento social,
concebido a partir da perspectiva do direito dos cidadãos, e as práticas inclusivas
em educação e saúde revelam o compromisso e a inserção social da IES. A
coerência entre os programas, as práticas continuadas e os eventos de extensão é
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excelente e expressa o intenso envolvimento da IES com o seu entorno social. A
extensão é, sem dúvida, o pilar institucional mais representativo na identificação
do perfil da FSG”.

Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade
A comunicação com a Sociedade ocorre principalmente por intermédio de alguns
projetos e ações, os quais destacam-se: FEPRO, Desafio FSG e Ações diversas.
a) FEPRO – Feira de Profissões

Com um público composto em sua maioria de estudantes do 3º ano do Ensino Médio
e substituindo o tradicional Agito FSG, a instituição realizou em setembro de 2018 a FEPRO
- Feira das Profissões, que foi visitada por aproximadamente 3,5 mil pessoas que vieram em
busca de inspiração e orientação profissional em diversas áreas do conhecimento. Futuros
vestibulandos de Caxias do Sul e cidades da região, como Bento Gonçalves, Flores da Cunha,
Farroupilha, entre outras, se revezaram na Sede da FSG ao longo de 14 horas de evento e
conheceram de perto os atrativos e diferenciais de 45 profissões, tal como o mercado de
trabalho de cada uma delas.
Sob o tema Empregabilidade e Responsabilidade Social, a Feira proporcionou
diversas atividades como visitas monitoradas e palestras.
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Figura 15 – Estudante visitando a FEPRO 2018
Fonte: Site FSG

Figura 16 – Estudante chegando na FSG para a FEPRO 2018
Fonte: Site FSG
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Figura 17 – Estudante recebendo informações sobre cursos na FEPRO 2018
Fonte: Site FSG

Figura 18 – Estudante em oficina de odontologia na FEPRO 2018
Fonte: Site FSG
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Todos os cursos da FSG participaram da FEPRO com grande interação de alunos,
com o formato de Feira, na quadra de esportes da instituição e oficinas em laboratórios.
Também foi disponibilizado transporte por ônibus saindo das escolas para a FSG e retorno.
Cada curso envolveu os acadêmicos no acolhimento e informações aos alunos visitantes.

As atividades por curso, setor ou área foram:
1. ADMINISTRAÇÃO / CIÊNCIAS CONTÁBEIS
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Evandro Krewer e Catherine Chiappin
Atividade: informações diversas a respeito do curso, realizada por acadêmicos
selecionados.
2. ENGENHARIA AMBIENTAL / ENGENHARIA CIVIL / ENGENHARIA DA
COMPUTAÇÃO / ENGENHARIA DE PRODUÇÃO / ENGENHARIA ELÉTRICA /
ENGENHARIA MECÂNICA
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Cesar Pandolfi, André Dupont
Atividade:
A atividade será apresentar o projeto do Veículo Eco eficiente das engenharias.
A ideia é criar uma TV na qual acessará um navegador e reproduzirá conteúdos gerados
pelas câmeras de vídeo. Além das câmeras, iremos criar um QRCode para nos relacionar
com os alunos, onde a cada curtir faremos uma troca de imagens online.
A engenharia Civil também está programando alguma atividade com o Topógrafo.
3. ARQUITETURA E URBANISMO / DESIGN
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Giovana Santini e Luiza Grazziotin Selau
Atividade:
Exposição de materiais produzidos por alunos
4. JORNALISMO / PUBLICIDADE E PROPAGANDA / RELAÇÕES PÚBLICAS
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Felipe Gue Martini
Atividade:
Uma rádio poste, montada dentro do stand com transmissão através destas caixas, na
rádio (montada ali dentro, onde os alunos visitantes poderão ver operação e locução)
deixaremos uma programação musical e eventuais entrevistas com professores de todos
os cursos, alunos visitantes, divulgações diversas sobre a própria programação do Agito.
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Além disso, pensamos em deixar logo a frente do stand e nas imediações uma câmera
conectada a mesa de corte/edição plugada no telão, que vai reproduzir em tempo real o
que está acontecendo no evento. Também produziríamos algum material jornalístico
televisivo, entrevistas, coberturas diversas.
Quanto as caixas e outras estruturas, podemos alugar tudo, também, não sei se dispomos
de algum equipamento de áudio para eventos na faculdade (vi agora a pouco umas
caixinhas num evento da Psicologia aqui na frente), mas são as necessidades. Pensei em
comprar, pois ficariam como legado para futuros eventos de toda FSG, não só na
Comunicação, mas disponíveis para o auditório, para utilizar junto com o palco móvel
que a FSG já tem etc.
5. DIREITO / RELAÇÕES INTERNACIONAIS
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Fabio Scopel, Cezar Roedel
Atividade:
1) exposição de materiais que remetem aos cursos, com interação com os alunos no
adesivo do mapa mundi e no adesivo do Tribunal
2) apresentação, em TV, do julgamento de Nuremberg
6. ODONTOLOGIA
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Rogério Elsemann
Atividade:
Dois professores estarão presentes em todos os turnos, apresentando o Curso em tela de
TV e com macromodelos. O principal recurso será o desempenho dos professores.
7. BIOMEDICINA / ENFERMAGEM
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Mauricio Bassuino e Rosana Lunelli
Atividade:
Simular o que ocorre na entrada do paciente no serviço de um hospital. Demonstrar
exames de urina e sangue.
8. EDUCAÇÃO FÍSICA / FISIOTERAPIA / NUTRIÇÃO
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Daniel Zacaron, Alexandra Renosto e Fernanda Pezzi
Atividade:
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Fisioterapia - exposição dos equipamentos respiratórios pequenos, realizar algumas
bandagens e colocar alguns materiais pequenos para visualização. Quando der os
fisioterapeutas do sorriso também estarão no espaço.
E.F. - projetar vídeos dos convidados
O slackline seria um complemento.
Nutrição – educação nutricional e biopedância
9. PSICOLOGIA / TERAPIA OCUPACIONAL
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Rudimar Mendes e Claudia Scolari
Atividade:
Apresentação de vídeos curtos de experimentos em Psicologia
Demonstrar atividades e equipamentos do Terapeuta Ocupacional
10. CURSOS TECNOLÓGICOS
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Evandro Dalpissol, Fabio Tolfo Ribas
11. INSCRIÇÕES / ORIENTAÇÃO VOCACIONAL / ORIENTAÇÃO FINANCEIRO
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Grasiela Argenta, Mari Rosa e Tiago André
Atividade:
Orientação vocacional:


Informar, conscientizar e auxiliar o aluno na tomada de decisão quanto à futura
profissão;



Identificar potencialidades no aluno;



Clarificar dúvidas;



Encaminhar para mais informações com os coordenadores de curso;



Encaminhar para mais informações sobre PROUNI e FIES.

Atividades por curso.
Fonte: FSG.
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b) Desafio FSG
O Desafio FSG é uma atividade acadêmica aberta à sociedade que tem como
objetivo incentivar o compartilhamento dos saberes e práticas, a organização, o
desenvolvimento da capacidade criativa e de inovação, oportunizando o reconhecimento de
talentos, tanto na esfera cultural como científica. Os trabalhos elaborados pelos alunos do
Centro Universitário da Serra Gaúcha são selecionados pelas suas respectivas coordenações
e apresentados na Semana do Desafio FSG, onde os trabalhos são avaliados por uma
comissão julgadora. Os melhores trabalhos são premiados pela instituição.
Participam do Desafio FSG todos os alunos matriculados que produziram trabalhos
com os temas relacionados às áreas de conhecimento, a saber: Saúde, Inovação e Tecnologia,
Ciências Jurídicas e Sociais, Comunicação, Gestão e Negócios.
Foram selecionados, entre todos os participantes dessa fase, no máximo 15 trabalhos
por Centro, totalizando 75 ao final, que concorreram entre si, onde três foram premiados e
01 (um), foi o destaque. Todos os demais receberam um certificado de participação.
Em 2018 as exposições aconteceram na 3ª semana de aula do primeiro e segundo
semestre envolvendo todos os professores e alunos da FSG, e foi aberto ao público interno e
externo à instituição. Neste local os trabalhos foram avaliados, durante o período da
exposição, por um Júri oculto composto de 3 (três) avaliadores por centro, sendo pessoas de
saber reconhecido. Os critérios de avaliação são foram os seguintes:

I.

Inovação;

II.

Aplicação prática;

III.

Sustentabilidade;

IV.

Estética da apresentação;

V.

Relevância científica e/ou técnica.

Estão abaixo exemplos do material de divulgação e sensibilização aos acadêmicos:
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Figura 19 - Material de divulgação do desafio FSG
Fonte: Site FSG

Figura 20 - Material de divulgação do desafio FSG
Fonte: Site FSG
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Destaque dos pontos fortes do evento:


Apresentação dos trabalhos: a decisão de realizar este evento com este formato
aprimorou sobremaneira a proposta anterior de Atividade Prática Supervisionada –
APS;



Entusiasmo dos alunos: os professores que participaram supervisionando os trabalhos
perceberam a significativa motivação acadêmico em função dos resultados obtidos,
bem como pela possível premiação e reconhecimento dentre a comunidade
acadêmica;



Qualidade dos trabalhos:

o nível da qualidade ficou acima do esperado, com

excelente qualidade dos trabalhos avaliados pela Comissão avaliadora.


Centralização da exposição dos trabalhos, todos foram expostos no 3º andar do Prédio
G.



Redução para dois dias de exposição dos trabalhos.
Os pontos a serem melhorados:



Pouco tempo para organização dos espaços;



Pouca participação de alunos, professores e coordenadores dos cursos para prestigiar
os trabalhos;



Muitos coordenadores de cursos e professores que orientaram os trabalhos não
participaram do evento de encerramento.

c) Ações Diversas
A FSG promoveu durante o período deste relato, muitas atividades em diversos tipos de
ações em eventos internos e externos envolvendo a participação da comunidade local,
municipal e regional, sempre em benefício dos acadêmicos e da população. Abaixo estão
citados os principais eventos realizados:
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I Semana Acadêmica de Medicina Veterinária (SEMAVET) e a II Jornada da Semana
do Médico Veterinário.



VI Congresso de pesquisa e extensão



Fepro FSG;



Desafio FSG;



Aulas inaugurais;



Projeto Intervindo – Intervenções Interdisciplinares em Domicílio da FSG;



Terapia Ocupacional Aquática para crianças de até 12 anos com autismo ou distúrbios
neurológicos;



7º e 8º Fórum Docente;



IV e V Semana Municipal do Empreendedorismo;



Programa Jovem Parlamentar, da Câmara Municipal de Caxias do Sul.

Dimensão 9 - Política de Atendimento aos Discentes
Os canais de comunicação interna do Centro Universitário da Serra Gaúcha fornecem
aos estudantes acesso por meio do portal acadêmico, a todas as informações acadêmicas,
avaliações institucionais e dos respectivos cursos. A comunicação do acadêmico com os
docentes é acessível possibilitando o contato presencial e por meio de redes sociais. A
ouvidoria possui registros de solicitações e encaminhamentos.

Os espaços para atendimento aos alunos estão distribuídos em:

a) Serviço de Atenção ao Aluno;
b) Central de Relacionamento;
c) Fale Conosco; e
d) Serviço de Ouvidoria.
Todos os prédios da FSG contam com uma central de apoio com funcionário e sistema
informatizado.
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a) Serviço de Atenção Ao Aluno
O Serviço de Atenção ao Aluno foi criado com o objetivo de proporcionar aos
discentes do Centro Universitário da Serra Gaúcha, um espaço para refletir e realizar ações,
promovendo o envolvimento de todos, através de um local humanizado em que, os mesmos
encontrarão apoio psicopedagógico, um ambiente de escuta, busca de soluções e motivação
para o crescimento acadêmico.
Atua na prevenção e intervenção diante das demandas de cada acadêmico:
desempenho acadêmico, através do apoio pedagógico junto ao Programa de Assistência
Estudantil (PAE), atendimentos de Terapia Ocupacional e questões pessoais e relacionadas
a integração acadêmica com o atendimento da Escuta Qualificada e do Projeto Livres
Palavras. Sendo assim, promove o acolhimento do acadêmico através de uma escuta sensível
para identificação de problemas relacionados a dificuldades psicossociais, didáticopedagógicas, socioeconômicas, de acessibilidade, de saúde e bem-estar, além de auxiliar os
alunos na conscientização de seus problemas ou necessidades e orientá-los na busca de
soluções e motivação para o seu crescimento acadêmico, facilitando o acesso a programas e
serviços institucionais de atendimento.

Objetivos Específicos:


Identificar, avaliar e responder as razões do desligamento;



Fornecer ao aluno subsídios que facilitem sua integração no contexto, bem
como, facilitar seu processo de ensino-aprendizagem; e



Analisar, propor e encaminhar, em curto espaço de tempo, ações práticas à
permanência do aluno.

Pontos Fortes:


Atuar na prevenção das demandas dos acadêmicos, facilitando o acesso a
programas e serviços institucionais de atendimento, influenciando
diretamente na retenção dos discentes; e



Agilidade na resolução de problemas.



Apoio para facilitar o processo de ensino-aprendizagem;
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Orientação de rotinas diárias e de estudos, levando em consideração a
realidade cotidiana e familiar de cada aluno.

Pontos Fracos:


Baixa divulgação dos serviços de atenção.

Ações previstas:


Divulgar os serviços de atenção e sua função;



Contar com uma bolsista para auxiliar nos atendimentos de Terapia
Ocupacional.

Pontos quanto ao Serviço de Atenção ao aluno.
Fonte: FSG.

b) Programa de Assistência Estudantil (PAE)

O Programa de Assistência Estudantil (PAE) do Centro Universitário da Serra
Gaúcha – FSG é um programa transversal, integrador, responsável por orientar, assessorar e
acompanhar projetos e atividades relacionadas à assistência estudantil, considerando as
especificidades da FSG.
São objetivos do Programa de Assistência Estudantil:


Promover o bem-estar da comunidade acadêmica;



Apoiar a Coordenação de Graduação na melhoria constante da qualidade do
ensino/aprendizagem;



Superar

as

barreiras

arquitetônicas,

comunicacionais,

metodológicas,

instrumentais, programáticas e atitudinais para a inclusão social e acadêmica de
todos os alunos;


Direcionar as atividades da FSG para a formação de um sujeito ético, autônomo,
crítico e responsável, capaz de contribuir efetivamente para a sociedade na qual
está inserido.

Sendo um programa transversal e integrador, o PAE congrega os seguintes projetos,
serviços e ações:


Ingressando, definido como atividade de acolhimento do aluno ingressante e de
sua família, organizada na semana anterior ao início das aulas;
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Nivelamento, atividade semestral de incremento à aprendizagem dos alunos em
conteúdos básicos como português e matemática;



Intercâmbio entre instituições, inclusive estrangeiras, para desenvolvimento de
cursos de idiomas e viagens de estudos;



Escuta Qualificada, atividade de atendimento às dificuldades do aluno durante
o seu percurso na vida acadêmica;



SAA – Serviço de Atenção ao Aluno: definido como o atendimento urgente ao
aluno em momentos de dificuldade de dar sequência ao seu curso;



Programa de Atenção a Diversidade e Inclusão (PADI), voltado para a
acessibilidade de todos os deficientes e acolhimento da diversidade como um
valor;



Livres Palavras, atividade de formação para alunos (e eventualmente
professores ou funcionários) desenvolverem a habilidade de falar em público;



Diretórios Acadêmicos (DAs), entidades estudantis de apoio aos alunos;



Sempre FSG, como atendimento a uma política de acompanhamento dos
egressos.

c) Programa de Atenção à Diversidade e Inclusão (PADI)

O serviço do PADI constitui um dos serviços do Programa de Apoio Discente e
Docente, oferecidos pela FSG.
A FSG vem se destacando positivamente frente à comunidade Caxiense, por suas
características inclusivas. O Programa De Atenção À Diversidade E Inclusão Social – PADI
é um dos exemplos mais notáveis da vinculação frequente e direta da FSG com o interesse
social imediato, para além das cotas. Para tanto, estão envolvidas neste processo toda a
comunidade acadêmica: acadêmicos, gestores, professores e funcionários. Trata-se de um
serviço especializado que dinamiza o atendimento do público alvo, de forma individual ou
grupal, no desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem.
Destina-se a promover a existência de condições que levem a uma plena inclusão
acadêmica dos acadêmicos, gestores, professores e funcionários, facilitando-lhes o
desenvolvimento das suas atividades no âmbito acadêmico, profissional e social.
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O serviço do PADI está composto por duas (2) Terapeutas Ocupacionais e sete (7)
intérpretes de LIBRAS, que constituem a equipe técnica permanente e, uma (1) funcionária
que realiza os agendamentos dos atendimentos.
De acordo com o projeto, o PADI, na prossecução das suas atribuições, efetiva o
apoio, orientação e/ou acompanhamento da comunidade acadêmica, individualmente ou em
grupo, ao longo dos processos de ensino-aprendizagem. Assim como, o encaminhamento
e/ou apoio nas dinâmicas que se entendam necessárias para inclusão do aluno.
Atribuições do serviço:


Prestar acolhimento, orientação e/ou acompanhamento de natureza inclusiva
aos acadêmicos, gestores, professores e funcionários.



Desenvolver atividades com gestores, professores, funcionários e alunos, tendo
em vista a inclusão.



Auxiliar os acadêmicos e professores no desenvolvimento das atividades
acadêmicas e no ensino/aprendizagem, frente à INCLUSÃO.



Auxiliar

os

acadêmicos,

gestores,

professores

e

funcionários

no

desenvolvimento das suas atividades na instituição, frente à INCLUSÃO.


Auxiliar

os

acadêmicos,

gestores,

professores

e

funcionários

no

desenvolvimento das suas atividades sócio-institucionais, frente à INCLUSÃO.


Promover, em colaboração com outros serviços, áreas e profissionais da
instituição, a identificação, acolhimento, encaminhamento e atendimento das
demandas relacionadas a INCLUSÃO.



Contribuir, em conjunto com as diversas instâncias e áreas institucionais, com
a qualificação, eficiência e eficácia dos processos de ensino-aprendizagem,
possibilitando além da integração a inclusão social na Instituição.



Estimular posturas e ações destinadas à aquisição de habilidades acadêmicas,
profissionais e /ou sociais, frente a questões da inclusão.



Criar espaço de interlocução entre os vários cursos da instituição para
desenvolvimento de pesquisa, em temas que envolvam a inclusão.



Dar suporte a gestão de pessoas e/ou outros setores, frete a inclusão.



Promover a articulação, interação e satisfação nos âmbitos acadêmico,
profissional e social.
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Estabelecer convênios com instituições e profissionais das diversas áreas do
conhecimento para o atendimento dos usuários, ao se avaliar a necessidade de
encaminhamento para a atenção fora da instituição.



Encaminhar, quando necessário, os usuários para o atendimento pelos
profissionais conveniados.

c.1) Dados: Resultados Gerais Das Atividades no período de março à dezembro 2018:

a) Pessoas Atendidas

530 pessoas
968 atendimentos

b) Atendimentos

devidamente comprovados
em relatórios.

c) Encaminhamentos

103 encaminhamentos.

a) Refere-se aos acadêmicos, professores, coordenadores de Cursos e funcionários, que
passaram pelo acolhimento, receberam orientações e foram encaminhadas, ou não,
para atendimentos.
b) Refere-se aos momentos de acolhimento, orientações, acompanhamentos e
atendimentos de Terapia Ocupacional no Instituto Integrado da Saúde, da Escuta
qualificada e livres palavras, aos acadêmicos, professores, coordenadores de Cursos.
c) Refere-se aos acadêmicos encaminhados para atendimentos de Terapia Ocupacional
e Psicologia e Avaliação Vocacional no Instituto Integrado da Saúde, assim como
escuta qualificada e livres palavras.

Pontos Fortes 2018:
- Material sobre Gestão da Diversidade, disponibilizado no portal a todos os professores;
- Houve maior procura pelo PADI e orientações, por parte dos professores e funcionários;
· - Os profissionais que atuam na dinâmica, funcionamento e atendimentos do PADI estão
sempre disponíveis para acolher alunos, profissionais e funcionários que necessitem de
acolhimento ou orientações;
· - Os alunos que passaram a receber atendimentos obtiveram crescimento pessoal e na
aprendizagem.
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Pontos Fracos 2018:
· - Necessidades de melhorias nos canais de comunicação sobre as ações e conhecimento
sobre os atendimentos de PADI e suas formas de encaminhamento, por parte dos alunos,
professores e funcionários.
Ações previstas para 2019:
· - Aumentar o número de atividades e oficinais para instrumentalizar os professores sobre
as dificuldades de aprendizagens, deficiências, metodologias e acessibilidades;
- Criar um material informativo online para alunos, sobre a disponibilidade de atendimentos
oferecidos pelo PADI, ao longo do semestre.

Figura 21 - Material de divulgação das Práticas Inclusivas FSG
Fonte: Site FSG

c.2) Cronograma de atividades do Projeto de Acessibilidade
Em razão da criação do Projeto de Acessibilidade entre a CPA e o PADI, foi elaborado um
cronograma de intenções para o ano de 2018 e 2019. O projeto está em anexo neste documento, o
cronograma segue a seguir.
Atividades

Semestre Previsto

Local

Observações

Pintura/ adesivos para
demarcar espaço de

2018.1

Geral

Realizado
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cadeirantes nas salas e
laboratórios.
Pintura de piso tátil

2018.1

Prédio C

Realizado

2018.1

Todos os prédios da
FSG

Realizado

Avaliação
dos
banheiros para revisão
das barras de segurança
e fixação dos vasos
sanitários

2018.1

Todos os prédios da
FSG

Realizado

Faixa de sinalização
para degraus

2018.1

Todos os prédios da
FSG e Auditórios

Realizado

Placas de identificação

2018.1

Espaços Externos e
Internos dos prédios,
bem como os serviços

Realizado

8 Mapas táteis

2018.2

Entrada de todos os
prédios da FSG

Não realizado

2018.2

Salas de aula e
laboratórios de todos os
prédios da FSG

Realizado

2018.2 e 2019.1

Todos os prédios da
FSG

Realizado os
externos

Sinalizador audiovisual
para
saídas
de
emergência

2019.1

Auditório prédio F e G

Realizado

Barras antipânico

2019.1

Auditório prédio F e
saídas de emergência

Realizado

2019.1

Auditório prédio F

Realizado – no
teatro

Retirar
tapetes
capachos

e

Placas de identificação
em Braile
Piso tátil
externo

interno

e

Cadeira para obesos
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d) Central de Atendimento
A central de atendimento é responsável pelo atendimento dos discentes. Estes
acadêmicos podem buscar informações, realizar processos de matrículas, rematrículas,
atendimento FIES e Prouni, estágios e solicitar protocolos.
Desde 2017, com a nova estruturação do local, a otimização no atendimento vem
sendo percebida pelos acadêmicos, por meio das pesquisas de satisfação. Além destas
mudanças na infraestrutura da Central de Atendimento, houve a implantação de processos
informatizados, possibilitando ao aluno e professor solicitar informações e ou documentos
via portal.
Os atendimentos são todos contabilizados por meio de um sistema de informação.

Figura 22 - Número de atendimentos por mês da Central de Relacionamento – 2018 Fonte: Central de
Atendimento FSG
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Figura 23 - Número de atendimentos por mês da Central de Relacionamento – Atendimento Remoto - 2018
Fonte: Central de Atendimento FSG

Figura 24 - Número de atendimentos por mês da Central de Relacionamento por telefone - 2018
Fonte: Central de Atendimento FSG
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d.1) Pesquisa de satisfação do atendimento

A central de atendimento mantem um canal constantemente para pesquisa de
satisfação de atendimento, apresentando informações por mês, conforme gráficos abaixo:

Figura 25 – Pesquisa de satisfação quanto ao atendimento na Central de Relacionamento - 2018
Fonte: Central de Atendimento FSG

Figura 26 – Pesquisa de satisfação quanto ao atendimento na Central de Relacionamento - 2018
Fonte: Central de Atendimento FSG

Comissão Própria de Avaliação - CPA

66

Figura 27 – Pesquisa de satisfação quanto ao atendimento na Central de Relacionamento - 2018
Fonte: Central de Atendimento FSG

e) Fale conosco
O Fale conosco da FSG é um canal de atendimento aos discentes e público externo.
Neste canal, os solicitantes podem encaminhar dúvidas e fazer solicitações via site
(www.fsg.br/contato/fale-conosco) atrás da ferramenta Chat, por telefone ou e-mail
(atendimento@fsg.br).

REMOTO - Quantidade de atendimentos 2018
5000

4086
3552 3801

4000
3000

1878 1946

2000
1000

0

3881
3167

2698

2392

0

0

Figura 28 – Número de atendimentos por mês Fale Conosco -2018
Fonte: Central de Atendimento FSG
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Figura 29 – Número de atendimentos por mês Fale Conosco - 2018
Fonte: Central de Atendimento FSG

f) Ouvidoria
A ouvidoria tem como atribuições receber as manifestações, analisar, encaminhar
para os responsáveis e responder ao usuário. Também busca compreender as eventuais causas
de deficiência do serviço, objeto das reivindicações. Envolve os responsáveis na sua
correção, minimizando os erros e assegurando a melhoria da qualidade nos processos da
instituição.
A Ouvidoria da FSG pode ocorrer de forma presencial, no setor de atendimento aos
acadêmicos, recebendo as manifestações presencialmente de segunda a sexta-feira, ou ainda
por meio do site da Instituição.
As solicitações podem ser feitas por alunos, professores, funcionários e público
externo através do site http://ouvidoria.fsg.br/ (o sistema possibilita o acompanhamento do
processo a cada passo do atendimento). Além desse canal também realiza atendimentos via
telefone (54) 2101.6008, e-mail (ouvidoria@fsg.br). O retorno tem prazo previamente
estabelecido: Sugestão: 5 dias, reclamação: 5 dias, informação: 3 dias, elogio: 24 horas,
denúncia: 24 horas.
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Número de Atendimentos
Ouvidoria- Denúncia

10

Ouvidoria - Elogio

13

Ouvidoria - Consulta

104

Ouvidoria - Reclamação

451

Ouvidoria - Sugestão

50
0

100

200

300

400

500

Figura 30 – Número de atendimentos - 2018
Fonte: Ouvidoria FSG

Atendimento Ouvidoria por Tipo - 2018
600

562
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E-mail
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43

0
Online

Pessoalmente

Figura 31– Número de atendimentos - 2018
Fonte: Ouvidoria FSG

Principais Assuntos:


Problemas com Professores – Discutidos com coordenadores de curso,
responsáveis pela resolução do problema;



Problemas com Atendimento Administrativo – Discutidos pontualmente com
os coordenadores de área;
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Informações Gerais;

g) Intercâmbio

A FSG teve cinco intercambistas em 2018: Foram destinadas 05 bolsas Santander aos
alunos, em valores entre R$10.000,00 e R$15.000,00, como ajuda de custo para alunos
realizarem seus intercâmbios.
 Daniela Bernardi Curso: Psicologia
Modalidade: Bolsa Santander
Instituição: Universidade Central do Chile
Período: Janeiro 2018 – Julho 2018
 Mário Henrique da Rocha Curso: Direito
Modalidade: Bolsa Santander
Instituição: Universidade Central do Chile
Período: Janeiro 2018 – Julho 2018
 Raiana Brun Curso: Psicologia
Modalidade: Regular
Instituição: Universidade do Algarve - Portugal
Período: Julho 2018 – Julho 2019
 Carine Queiroz Ribeiro Curso: Psicologia
Modalidade: Regular
Instituição: Universidade do Algarve - Portugal
Período: Julho 2018 – Julho 2019
 Gunther Schöler Curso: Jornalismo
Modalidade: Regular
Instituição: Universidade do Algarve - Portugal
Período: Julho 2018 – Julho2019

g.1) Sobre o projeto de pesquisa entre a FSG e Derby:
Fundo internacional de desenvolvimento de pesquisas aprovou projeto desenvolvido
em cooperação entre FSG e Universidade de Derby para estudar riscos de movimentação de
solo em áreas urbanas. Intuito é que aplicação dos resultados beneficiem o município de
Caxias do Sul. Um projeto elaborado em cooperação entre a FSG – Centro Universitário da
Serra Gaúcha e a Universidade de Derby foi selecionado por um fundo internacional de
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desenvolvimento de pesquisas para realizar um trabalho sobre avaliação e previsão de riscos
geológicos em áreas urbanas na universidade inglesa. Financiada pelo Newton Fund, a
pesquisa está sendo liderada pelo professor de Engenharia Civil da FSG, Tiago de Vargas, e
resultados também poderão beneficiar Caxias do Sul.
O projeto de pesquisa foi elaborado por Vargas em conjunto com os professores
Fernando Eduardo Boff, Maria do Carmo Antunes Suita e Andréa Ucker Timm, além das
coordenações de Pesquisa e Extensão e de Engenharia Civil da FSG. O trabalho, que terá
duração de seis meses, está sendo desenvolvido no College of Engineering and Technology
da Universidade de Derby e contará também com a participação do pesquisador da
universidade inglesa, Omar Hamza.

g.2) Instituições Parceiras:
Argentina
Universidad John Kennedy
Nueva Escuela de Diseño y Comunicacion
Universidad Tecnológica Nacional
Chile
Universidad Gabriela Mistral
Universidad Central do Chile
Espanha
Universidade de Vigo
Universidad de Córdoba
Universidad de Salamanca
Inglaterra
University of Derby
México
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Nacional Autónoma de México
Portugal
Universidade do Algarve
Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro (UTAD)
Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing (IADE)
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3.4 Eixo 4 – Políticas de Gestão
Dimensão 5

Políticas de Pessoal

Dimensão 6

Organização e Gestão institucional

Dimensão 10

Sustentabilidade Financeira

Dimensão 5 - Políticas de Pessoal
a) Política do plano de carreira
O plano de carreira dos docentes está estruturado para ter progressão vertical em que
consiste nas titulações, (pós-graduação, mestrado e doutorado). E na horizontal a cada 04
anos de casa haverá a progressão e no ano seguinte poderá ter progressão por mérito, caso
vier atingir a pontuação necessária.
Em 4 de novembro de 2010, o Plano de Carreira Docente do Centro Universitário da
Serra Gaúcha – FSG foi homologado, nos exatos termos da Portaria nº 124, com publicação
no Diário oficial da União em 09/11/10.
Assim, as condições de admissão, promoção e remuneração bem como outras
responsabilidades da equipe docente do Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG estão
regulamentadas no Plano de Carreira Docente. O Plano de Carreira Docente estabelece uma
data de corte para os docentes admitidos até 31/12/2009, os quais são enquadrados no cargo
de Professor de Ensino Superior e permanecem com as mesmas condições de remuneração e
adicional de aprimoramento anteriormente praticadas. Os docentes admitidos a partir de
01/01/10 são enquadrados por categorias em Professor Nível I, II e III, com o valor do salário
de hora trabalhada fixada na Tabela Salarial 1, parte integrante do Plano de Carreira e as
promoções alternadas por antiguidade e merecimento.
O Plano de Carreira inclui dentro de cada categoria docente (Professor de Ensino
Superior, Professor Nível I, II e III) os níveis de A a G que contemplam
progressões/promoções horizontais por antiguidades e merecimento.
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As promoções por merecimento são constituídas pelo AVALIE (processo de
avaliação do docente pelo corpo discente que frequentou a disciplina), pela avaliação de
desempenho (processo de avaliação realizado pela Coordenação de Ensino, Coordenação de
Curso e um membro do NDE do curso) e pela avaliação por participações e produções.
As promoções por antiguidade computam o tempo como funcionário da FSG no
efetivo exercício da atividade de docente, após o decurso de 4 (quatro) anos a contar de
01/01/10
Em relação às promoções verticais são somente para os docentes admitidos a partir
de 01/01/10 e mediante a entrega de cópia autenticada do Diploma de Mestrado ou
Doutorado.

Quadro 10 - Evolução número de Docentes/Discentes/Funcionários
Ano/tipo

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Discentes

3395

4060

4415

4520

4743

5249

5349

5294

5871

5914

7303

8100

7366

Docentes

119

154

224

220

229

235

250

301

330

366

344

326

270

Funcionários

71

72

80

81

84

94

103

128

142

203

187

198

169

Fonte: Recursos Humanos FSG.

b) Convênios da FSG.
1)
2)
3)
4)
5)

Césaros Restaurante;
Panvel Farmácia;
Colégio Mutirão;
Link Idiomas e
Happy Day Festas.

Dimensão 6 - Organização e Gestão Institucional
Esta dimensão objetiva verificar e avaliar o grau de independência e autonomia da gestão
acadêmica, os mecanismos de gestão, as relações de poder entre as estruturas e a participação
efetiva na construção das políticas da FSG. A busca pela coerência entre os meios de gestão
e o cumprimento dos objetivos e planejamento institucional. Visou-se aprimorar as instâncias
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gestoras por meio de reuniões entre os gestores da instituição (coordenadores de cursos e
setores) para discussão e elaboração de estratégias de melhorias organizacionais. Nessas
reuniões são analisadas as situações do dia a dia administrativo da instituição e estabelecidos
planos de ações para que aconteçam melhorias constantes.

Dimensão 7 - Sustentabilidade Financeira
A sustentabilidade financeira será apresentada considerando os itens: crescimento e
sustentabilidade, planejamento financeiro das IES / coerência do orçamento, estrutura
organizacional e infraestrutura de apoio.
a)

Crescimento e Sustentabilidade
No Planejamento Estratégico da Instituição existem alguns indicativos de grande

pertinência no que concerne à sustentabilidade financeira da IES. Nesse sentido, a maioria
desses indicativos apontam para:
a. A visão de crescimento através da abertura de novos cursos anual ou semestralmente
iniciados que preencham a capacidade instalada. Também, busca-se o crescimento do
Ensino a distância, possibilitando a sua expansão além da estrutura física em sala de
aula;
b. Novos cursos com diferencial competitivo na sua estrutura curricular ou no
atendimento de necessidades específicas do mercado;
c. Ampliação do número de jovens no ensino superior, atendendo a necessidade de o
País ser mais competitivo;
d. Prática de preço, mantendo-se a qualidade e, desta forma, favorecendo a captação de
acadêmicos por vestibular ou transferências;
e. Crescimento com recursos próprios, especialmente nas áreas onde as atividades
operacionais da instituição geram recursos suficientes para realizar novos
investimentos e remunerar de forma justa os investidores;
f. Financiamento ou outras formas parcelamento a fim de viabilizar, para o aluno, a
conclusão do curso de sua escolha;
g. Ênfase no controle de custos, com equilíbrio nos custos sem perda da qualidade;
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h. Atendimento às necessidades da equipe funcional (docentes, técnicos e funcionários),
buscando as competências e habilidades para cumprimento das metas institucionais;
e
i. Implementação de ações de marketing para dar sustentação aos planos de crescimento
da instituição.

b) Planejamento financeiro das IES / Coerência do orçamento

Anualmente, na elaboração do orçamento de receita, custos e despesas são alocados
com recursos suficientes para remuneração adequada ao corpo docente, à equipe
administrativa, ao desenvolvimento de novos cursos e aos demais gastos e despesas
operacionais. Os gastos com pessoas equivalem ao principal montante do orçamento.
Para a qualificação de docentes, e profissionais, e para gastos com publicidade e
propaganda, bolsas de estudos, há alocação de percentuais da receita ou são destinados
montantes específicos. Além disso, são destinados montantes para investimentos em
reposição de máquinas e equipamentos, laboratórios, biblioteca e benfeitorias em imóveis.
Assegurar a coerência do orçado é parte integrante dos indicadores da gestão. A
previsão orçamentária é feita com base nas metas e objetivos para o período e, a partir disso,
as receitas, custos e despesas são quantificados. No exercício de 2018, a variação entre o
resultado orçado e o realizado foi de 13,2%, sendo esse crescimento representado,
principalmente, pelo acréscimo no número de alunos e pelo controle efetivo de custos e
despesas.

c) Estrutura organizacional

Conforme preceituado no seu Estatuto, o Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG
tem a seguinte organização acadêmico-administrativa:
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Como órgãos da administração superior:
I. O Conselho Superior - CONSUP;
II. A Reitoria;
III. A Pró-reitoria Acadêmica;
IV. A Pró-reitoria de Educação a distância;
V. As Coordenações dos Centros;
VI. Como órgão da administração básica, o Curso, composto: pelo Colegiado de
Curso, para as suas funções deliberativas e normativas; e pela Coordenação de Curso e pelo
Núcleo Docente Estruturante (NDE), para as tarefas executivas e de supervisão;
VII. Como órgãos suplementares: O Centro Universitário da Serra Gaúcha terá órgãos
suplementares, destinados a dar suporte acadêmico e administrativo, vinculado a seus
respectivos órgãos da Administração Direta, sendo que a Mantida - FSG gozará de autonomia
didático-pedagógica e administrativa em relação à Mantenedora.
Em relação à representação docente e discente nos colegiados, o Centro Universitário
da Serra Gaúcha, conforme seu Estatuto estabelece:
I. No CONSUP, os coordenadores de Graduação e de Pós-graduação, Pesquisa e
Extensão, do Núcleo de Educação a Distância representarão o Corpo Docente e um aluno,
escolhido pelos seus pares, representará o Corpo Discente;
II. No Colegiado dos Centros, além do seu respectivo Coordenador, participarão os

Coordenadores dos respectivos cursos que o compõem;
III. No Colegiado de Curso, além do seu Coordenador, participarão os seus
professores e dois representantes do Corpo Discente, um da graduação e outro da pósgraduação lato sensu e/ou stricto sensu.
Os Centros reunirão os Cursos de áreas de conhecimentos afins, de qualquer nível. A
cada Centro corresponderá um Colegiado, constituído pelos Coordenadores dos respectivos
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Cursos que o compõem. Cada Centro contará com um Coordenador, escolhido pelo Pró-reitor
Acadêmico e nomeado pelo Reitor. O Colegiado do Centro reunir-se-á, ordinariamente, uma
vez por mês, e, extraordinariamente, quando necessário, por iniciativa do seu Presidente ou
mediante solicitação da maioria absoluta de seus membros.
Ao Colegiado do Centro compete:
I. Deliberar sobre os assuntos referentes às atividades do Centro Universitário da
Serra Gaúcha que nele se desenvolvem, nos termos do Regimento e do Estatuto do Centro
Universitário;
II. Apreciar e pronunciar-se sobre programas, projetos, convênios e outros acordos
que envolvam o Instituto e sua área de abrangência;
III. Pronunciar- se sobre a criação e atualização de Laboratórios ou Oficinas a serem
utilizados pelos cursos;
IV. Articular-se com a Pró-reitoria Acadêmica; e
V. Encaminhar ao Reitor, em época a ser por esse fixada, o Relatório Anual das suas
atividades e das atividades dos Cursos que congrega.
VI. São atribuições específicas do Coordenador do Centro:
a) Organizar e superintender os serviços administrativos do Centro;
b) Coordenar e fiscalizar a fiel execução do Planejamento, no que diz respeito à
observância do número das horas de aulas e outras atividades;
c) Coordenar, integrar e controlar as atividades acadêmicas desenvolvidas no Centro;
d) Exercer o poder disciplinar do Centro;
e) Presidir o Colegiado do Centro, constituído pelos Coordenadores dos respectivos
cursos que o compõem;
f) Propor abertura de seleção de pessoal para suas necessidades de recursos, indicando
o perfil profissional exigido;
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g) Articular- se com as Pró-reitorias Acadêmica e Administrativa;
h) Cumprir e fazer cumprir a Lei, o Estatuto e o Regimento do Centro Universitário
da Serra Gaúcha - FSG.
O Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG contará com 5 (cinco) Centros, a saber:
Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro de Gestão e Negócios, Centro
Integrado de Comunicação, Centro de Inovação e Tecnologia e Centro Integrado de Saúde.
À medida das necessidades do Centro Universitário e demandas regionais, outros Centros
poderão ser criados.

d) INFRAESTRUTURA DE APOIO
d.1) Da secretaria acadêmica
À Secretaria Acadêmica, órgão indiretamente subordinado ao Reitor e, diretamente
ao Pró-reitor Acadêmico, compete organizar e gerir o sistema de registro e controle
acadêmico do Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG, centralizando todas as ações de
controle do desempenho e frequência de alunos do ensino de graduação e dos cursos e
programas de pós-graduação, em todos os níveis.
São atribuições do Secretário Acadêmico:
I. Superintender os serviços técnicos e de apoio da Secretaria Acadêmica,
responsabilizando-se, perante o Reitor, pela exatidão, autenticidade e segurança dos registros
de notas, frequência e guarda de documentos de alunos e ex-alunos, atendida a legislação e
as normas aplicáveis;
II. Manter articulação com os órgãos do Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG,
que atuam no ensino, objetivando racionalizar as ações de registro e controle acadêmicos;
III. Elaborar relatório semestral sobre o funcionamento da Secretaria Acadêmica,
incluindo, necessariamente, dados sobre matrículas (iniciais e renovações), trancamento de
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matrículas, desistências, transferências (expedidas e recebidas), conclusões, desempenho e
frequência dos alunos;
IV. Assinar os atos de certificação e diplomação do Centro Universitário da Serra
Gaúcha - FSG, juntamente com o Pró-reitor Acadêmico e o Reitor, bem como todos os
expedientes relativos à competência da Secretaria Acadêmica; e
V. Tomar as providências necessárias, nos prazos legais, para a criação, autorização,
reconhecimento, renovação de reconhecimento e credenciamento de cursos de graduação ou
de pós-graduação.
Cabe ao Secretário Acadêmico designar o secretário das reuniões dos colegiados
superiores, providenciando a lavratura das atas e a expedição dos atos e encaminhando os
expedientes decorrentes das decisões proferidas.

d.2) Da Biblioteca geral
A Biblioteca Geral, diretamente subordinada ao Pró-reitor Acadêmico, é o órgão do
Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG da Serra Gaúcha - FSG encarregado das
atividades da Ciência da Informação, organizada para estudo, leitura e consulta de livros,
documentos, periódicos e outros acervos, em apoio às funções de ensino, pesquisa e extensão.
A Biblioteca Geral oferece acesso ao acervo global disponibilizado pela Internet,
podendo manter unidades setoriais e ser aberta à comunidade para consultas. A Biblioteca
Geral é dirigida por um Bibliotecário-responsável, profissional legalmente habilitado, com
formação específica em Biblioteconomia e contratado pela Entidade Mantenedora por
indicação do Reitor.
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3.5 Eixo 5 – Infraestrutura Física

Dimensão 7

Infraestrutura Física

A estrutura administrativa da FSG está sempre em constante ampliação visando a
disponibilização de melhorias e de maior conforto aos nossos colaboradores, alunos e
comunidade. São 200 salas de aula, 90 laboratórios e 103 consultórios dentários -, totalizam
cerca de 45 mil metros quadrados voltados à prática educacional.
No ano de 2018 foram realizados diversos investimentos em reformas e aquisições
para contribuir com as melhorias de infraestrutura, sejam elas sugeridas pela CPA, alunos,
direção, comunidade acadêmica ou necessidades institucionais conforme abaixo:
a) PRÉDIO A
Aqui estão os Estúdios de Rádio e Televisão e a Agência Experimental de
Comunicação, além de dezenas de salas de aula e laboratórios de informática.
b) PRÉDIO B
É onde fica o Complexo de Odontologia, composto por 103 consultórios, clínicas e
laboratórios. Também funciona o Escritório Modelo de Advocacia Cidadã – EMAC.
c) PRÉDIO C
Aqui funciona a Central de Relacionamento FSG e a Biblioteca, com mais de 100 mil
exemplares. Também abriga o Laboratório de Prática Dietéticas, as Piscinas e dezenas de
salas de aula.
d) CAMPUS SEDE
O Campus Sede é o espaço para expansão da FSG. Nele, funcionam os novos
laboratórios dos Cursos de Engenharia, Design e Arquitetura e Urbanismo, Medicina
Veterinária, Educação Física, Estética e Cosmética, dentre outros, além das salas aulas dos
Cursos de Graduação Tecnológica. Além disso, o novo Campus Sede abriga os Setores
Corporativos da FSG, Cantina, Central de Atendimento e mais de 150 vagas de
estacionamento. O Teatro FSG, o Complexo de Medicina Veterinária e o Complexo
Esportivo foram inaugurados em 2018.
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Figura 32 – Teatro FSG
Fonte: Site FSG



Teatro FSG: Com capacidade para 620 expectadores, característica multifuncional,
já que pode sediar desde eventos solenes, acadêmicos e espetáculos artísticos. O
teatro tem mais de 1 mil m² de área, concluído no segundo semestre de 2018.



Complexo de Medicina Veterinária: O espaço conta com laboratórios
especializados, ambulatórios e também bloco cirúrgico para animais de pequeno e de
grande porte. O complexo ocupa uma área de cerca de 2 mil m². Nele, estão os
laboratórios de patologias, reprodução animal, parasitologia e microbiologia além dos
laboratórios de anatomia animal. O Complexo Veterinário da FSG serve à
comunidade, com projeção de atendimentos clínicos e cirúrgicos conforme a
resolução 1137/16 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Concluído no
segundo semestre de 2018.



Complexo Esportivo: Composto pelo ginásio, sala de vivências corporais, sala de
danças e a academia-escola, o novo complexo esportivo substituiu a estrutura
existente junto ao Prédio F. Ocupa cerca de 1,5 mil m² de área na nova edificação.
Concluído no segundo semestre de 2018.



Salas de aula: Foram construídas 10 novas salas de aula, com capacidade média de
50 alunos e equipadas com computadores e projetores multimídia. As salas atendem
ao crescimento do número de acadêmicos da instituição nos próximos anos,
ampliando a infraestrutura em aproximadamente 1.000 m².
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e) CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE
Concentra mais de 20 laboratórios voltados para os Cursos da Área da Saúde. Entre
eles, estão o Laboratório de Anatomia, de Hematologia, de Microbiologia, Clínica de
Estética, além de Salas de Coleta e Sala de Espelhos.
O Centro Integrado de Saúde da FSG é um espaço de atendimento que oferece
diversos serviços à comunidade a baixo custo. Seu objetivo é oferecer mais qualidade de
vida, seja prevenindo, mantendo ou recuperando a saúde para quem procura esses serviços,
por meio de atividades organizadas e realizadas pelos diferentes cursos da área da saúde da
Instituição.
Formado por uma equipe de profissionais dos cursos de Biomedicina, Educação
Física, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição e Terapia
Ocupacional, bem como profissionais da área administrativa, o Centro Integrado de Saúde
da FSG, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 22h.
f) PRÉDIO G
Aqui se concentram dezenas de modernas salas de aula e laboratórios de informática.
No prédio também funciona o Mini Auditório – Sala de Conferências, espaço com 100
lugares.
Outras ações de melhorias na estrutura:


Em uma ação sustentável, houve também melhoria da seleção de lixo, aumentando
os números de lixeiras e identificação visual para separação dos lixos seletivo e lixos
orgânico para que aja uma melhor conscientização de alunos e colaboradores;



Instalação de pisos táteis nos ambientes interno e externo da instituição e também de
placas táteis de identificação em salas de aula e banheiros.



Ampliação das áreas de atendimento aos alunos com a realocação das novas salas da
central de Atendimento e sistematização de processos para um melhor atendimento
ao público.
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Figura 33 – Campus Sede FSG
Fonte: Site FSG

Conforme avaliação in loco para credenciamento de Centro Universitário realizada
em 2015, nossa infraestrutura física foi avaliada como muito boa obtendo nota final 4,4
conforme relato na íntegra do relatório de avaliação encaminhado:
“A infraestrutura física instalada na FSG apresentou condições muito boas para
atender às necessidades acadêmicas, tendo recebido nota máxima (5) em seis dos
seus dezesseis indicadores. Todos os demais receberam nota 4 nesta dimensão.
Dessa forma a infraestrutura física instalada representa um potencial qualificador
tanto das atividades meio e quanto das atividades fim da IES”.
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4.

Análise dos dados e das informações
Este Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional da CPA apresentou as

informações necessárias para que possam ser percebidas as ações institucionais que
ocorreram no ano de 2018, bem como os processos avaliativos que foram realizados para dar
suporte aos gestores com a finalidade de desenvolvimento de seus planejamentos.
Preocupou-se em cada parte do relatório, apresentar quadros que demonstrassem a
realidade do momento, atendendo, assim, a legislação pertinente.
Os quadros que fazem parte deste relatório demonstraram a complexidade de um
processo avaliativo coerente que é realizado de forma compartilhada, tornando cada
colaborador um “sujeito institucional”.
Todos os dados incluídos neste relatório foram encaminhados aos gestores
institucionais, para que no âmbito de suas áreas / setores, pudessem discutir os resultados das
avaliações e destas informações com seus colaboradores, com a finalidade de encaminhar
subsídios para o Plano de Ações, que faz parte do item 5 do presente relatório.
Os dados demonstram com clareza que a Instituição tem crescido, tanto no aspecto
do número de matrículas, quanto na qualidade dos serviços que desenvolve.
Observa-se que nos indicadores avaliativos, os cursos têm melhorado seu
desempenho a partir de cada avaliação interna e externa.
Há uma melhora constante dos insumos avaliativos, bem como das notas do ENADE.
A IES tem atingido as metas que indicou em seu PDI a respeito de tais conceitos, pois, apesar
de se estabelecer nota mínima 3, tem conseguido notas 4 e 5, conforme os quadros
específicos.
A seguir, resume-se alguns avanços alcançados no 2018, a partir dos quadros que
foram apresentados neste relatório:


A ampliação física da instituição.



A ampliação da oferta de cursos, presenciais e EAD.



A ampliação do número de projetos e ações institucionais junto à comunidade.
Como se observa na síntese acima, o Centro Universitário procurou, mesmo nos

momentos de crise financeira do país, trabalhar de forma a crescer em todas as suas áreas.
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A seguir, no próximo item, apresentam-se algumas ações para melhorar as atividades
que não atenderam plenamente as expectativas e aquelas que são necessárias para a
manutenção das boas práticas desenvolvidas.

5.

Ações com base na análise
A partir dos resultados do ciclo avaliativo, e dos pontos fracos apontados nas visitas

de comissões externas, foram previstas algumas ações que foram tratadas a partir de
2017/2018, seguindo o fluxo durante o ano e já programando ações para 2018 e 2019. É
importante salientar que ações extras foram apontadas e aplicadas pela CPA durante o ano,
algumas ações em razão da disponibilidade financeira foram reagendadas e outras em espera.
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Desempenho

Dados Gerais

Índice de Desempenho

4%

68

0,90

Concluídas

53%

36

Planejado

Atrasadas

41%

28

63%

Reprogramadas

1%

1

Realizado

Em andamento

4%

3

Concluídas

1%

Atrasadas

53%

Reprogramadas

41%

Em andamento

57%
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Instrumento de
Avaliação

ETAPA/AÇÃO

Dimensão 1 Ajustar regulamento CPA e
Organização Didático solicitar aprovação do Colegiado
Pedagógica
Central
Composição CPA

Portaria de nomeação

Alteração dos membros da CPA

% CONCLUÍDO

% PLANEJADO

STATUS

OBSERVAÇÕES

01/06/2018

01/10/2018

100%

100%

n

ok

01/09/2017

10/09/2018

10/09/2018

100%

100%

n

ok

10/09/2017

15/09/2018

15/09/2018

100%

100%

n

ok

PRAZO DE INICIO

PRAZO DE TERMINO

CPA

01/09/2017

CPA

Portaria de nomeação dos novos
Registro Acadêmico
membros da CPA

NOVO PRAZO
PREVISTO

PRAZO
REALIZADO

RESPONSÁVEL

Apresentação
resultados Avalie

1) Trocar tabelas por gráficos

CPA, NEaD

01/09/2017

15/10/2018

20/10/2018 19/10/2018

100%

100%

n

ok

Participar do Projeto
de Regulação

Membros da CPA participando
das auditorias nos cursos

CPA, Direção
Acadêmica

01/09/2017

15/12/2018

28/08/2018

100%

100%

n

ok

Dimensão 1 Organização Didático
Pedagógica

Analisar uma metodologia mais
atrativa para os alunos e
professores responder o
AVALIE

CPA, Marketing

01/09/2017

15/12/2018

0%

100%

n

Aguardando APP da FSG.

15/10/2018
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Rever formato da escala de
concordância (likert) de 1 a 5 (5concordo plenamente, 4Escala Likert do Avalie
concordo, 3-não concordo, nem
discordo, 2- discordo, 1discordo plenamente)

CPA

01/09/2017

15/10/2018

19/10/2018

100%

100%

n

ok

Criar logo da CPA

Solicitar a NEaD - Designer
instrucional

NEaD

01/09/2017

15/09/2018

15/09/2018

100%

100%

n

ok

Dimensão 1 Organização Didático
Pedagógica

Participantes, Regulamento
CPA, Relatórios, Indicadores,
Ações, Notícias, Agenda

CPA, Marketing

01/09/2017

30/08/2018

14/03/2018 15/03/2018

100%

100%

n

ok

Dimensão 1 Organização Didático
Pedagógica

Indicadores CPA na página da
CPA

CPA, Marketing

01/10/2017

31/06/2018

15/12/2008

0%

50%

n

Agendar reunião com comissão para
avaliação e formato

Campanha do Avalie

Novos cartazes, formas de
comunicação

CPA, Grasiela

01/04/2018

20/06/2018

100%

100%

n

ok

Reunião da CPA com
os coordenadores dos
centros dos cursos e
Administrativo

Apresentação dos resultados do
Avalie

CPA, Coordenação
de Centros e
Administrativo

19/09/2018

19/09/2018

19/09/2018

100%

100%

n

Apresentação do resultado do
AVALIE 2018-1. Solicitar plano de
ação quanto as reivindicações dos
alunos

E-mail - CPA

Incluir na pasta CPA

CPA, TI

01/09/2017

10/04/2018

10/03/2018

100%

100%

n

cpa@fsg.br

Comitê de
Acessibilidade

Por meio da norma ABNT NBR Criar projeto Acessibilidade
9050

CPA, Paulo e
Claudia

01/09/2017

30/10/2018

04/10/2017

100%

100%

n

Reunião centro saúde

Apresentação dos resultados do
AVALIE

Ana, André

19/09/2018

19/09/2018

19/09/2018

100%

100%

n

Análise do plano de ação do centro

Plano de ação com
evidências

Ações do centro de saúde

Ana, André

19/09/2018

19/09/2018

19/09/2018

100%

100%

n

Receber as ações em razão do avalie
2018/1

Reunião centro
engenharias

Apresentação dos resultados do
AVALIE

Cesar, André

21/09/2018

21/09/2018

21/09/2018

100%

100%

n

Análise do plano de ação do centro

Plano de ação com
evidências

Ações do centro das
engenharias

Cesar, André

06/11/2018

06/11/2018

06/11/2018

100%

100%

n

Receber as ações em razão do avalie
2018/1

Reunião centro
negócios

Apresentação dos resultados do
AVALIE

Evandro, André

21/09/2018

21/09/2018

21/09/2018

100%

100%

n

Análise do plano de ação do centro

Plano de ação com
evidências

Ações do centro de negócios

Evandro, André

15/11/2018

15/11/2018

15/11/2018

100%

100%

n

Receber as ações em razão do avalie
2018/1

Reunião centro
jurídicas

Apresentação dos resultados do
AVALIE

Fábio, André

21/09/2018

21/09/2018

21/09/2018

100%

100%

n

Análise do plano de ação do centro

Plano de ação com
evidências

Ações do centro jurídicas

Fábio, André

15/11/2018

15/11/2018

15/11/2018

100%

100%

n

Receber as ações em razão do avalie
2018/1
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Divulgação da data (24/10 a
18/11)

100%

100%

n

Cancelado

13/14/2018

100%

100%

n

Fase de produção do ambiente moodle ok

13/03/2018

13/02/2018

100%

100%

n

Substituido 20 computadores

02/02/2018

01/03/2018

01/03/2018

100%

100%

n

Melhorias na central de atendimento,
recepção de alunos

Direção

20/02/2017

13/03/2018

13/03/2018

100%

100%

n

Aumentar espaço para acomodação de
livros

Salas de estudo na biblioteca

Direção

20/02/2017

13/03/2017

20/03/2017

100%

100%

n

Disponibilização de mais salas de
estudo

Dimensão 3 Infraestrutura

Pintura do caminho tatil

Comissão
Acessibilidade,
Manutenção

05/10/2017

15/06/2018

15/06/2018

0%

50%

n

Pintura da cor amarela, orçamento de
R$ 860,00 (mão de obra + material).

Dimensão 3 Infraestrutura

Identificação do local para
cadeirante no piso dos
laboratórios

Comissão
Acessibilidade,
Manutenção

05/10/2017

15/03/2018

16/06/2018

0%

50%

n

Pintura com spray - 15

Dimensão 3 Infraestrutura

Placas em braile nos
laboratórios

05/10/2017

15/03/2018

16/06/2018

0%

50%

n

Instação das placas nos laboratórios
15.

Dimensão 3 Infraestrutura

Mesa adpatada para cadeirante

05/10/2017

15/03/2018

18/06/2018

0%

50%

n

Compra de duas mesas adpatdas.

Dimensão 3 Infraestrutura

Identificação do local para
cadeirante no piso das salas de
aula

Comissão
Acessibilidade,
Manutenção

05/10/2017

15/03/2018

18/06/2018

0%

50%

n

Pintar 10 salas com sparay.

Eixo 1 – Planejamento
e Avaliação
Institucional

Divulgar a composição da CPA
para alunos, professores e
admisnitrativo

CPA, Mercado

06/02/2018

16/12/2018

100%

100%

n

Divulgação no site da FSG, foto
comissão, vídeo apresentação da CPA.

Dimensão 1 Organização Didático
Pedagógica

Criar sistemática para
incentivar os alunos a
participação do processo
avaliativo.

CPA, Direção
Acadêmica

01/02/2018

30/04/2018

0%

0%

n

Inclusão do APP, vibilidade das ações

Data avalie 2018-2

Marketing, CPA

19/10/2018

19/11/2018

Ambiente contendo os últimos 3
Inserir no site da FSG a
processos, informações
CPA, TI, Mercado,
pasta ENADE
relevantes, ficha de respostas, Direção Acadêmica
dados estatísticos

08/03/2018

28/04/2018

Eixo 5 – Infraestrutura
Física

Substituição de computadores
da biblioteca

Direção

01/03/2017

Eixo 5 – Infraestrutura
Física

Central de atendimento

Direção

Eixo 5 – Infraestrutura
Física

Expansão da biblioteca

Eixo 5 – Infraestrutura
Física

Comissão
Acessibilidade,
Manutenção
Comissão
Acessibilidade,
Manutenção

02/10/2018
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Criar sistemática de análise do
AVALIE por parte dos
CPA, coordenadores
coordenadores de Curso, a fim
de curso
de promover melhorias.

01/02/2018

30/04/2018

30/06/2018

50%

50%

n

A Comissão de
Dimensão 1 Responsabilidade Social
Organização Didático
pretende aprovar a política
CPA, Raquel Finkler
Pedagógica
oficial de responsabilidade social
da FSG em 2017.

25/04/2017

29/09/2018

31/11/2018

50%

50%

n

Dimensão 1 Organização Didático
Pedagógica

Fortalecimento de parcerias
internacionais para intercâmbio
de alunos e professores

CPA, Cesar Roedel

01/02/2018

10/12/2018

0%

0%

n

Universidad Tecnológica Nacional –
Argentina.

Eixo 3 – Políticas
Acadêmicas

Contabilização dos
atendimentos realizados no
Serviço de Atenção aos Alunos.

CPA, Central de
Atendimento

01/06/2017

30/06/2018

01/08/2018

100%

100%

n

Planilha com indicadores

Eixo 3 – Políticas
Acadêmicas

Produzir um material do PAE e
PADI para ser disponibilizado
no portal do professor em EAD,
facilitando o acesso.

CPA, Claudia
Scolari

01/07/2017

31/12/2018

01/03/2018

100%

100%

n

Liberado no Portal

Eixo 3 – Políticas
Acadêmicas

Acompanhamento de
solicitações recorrentes na
ouvidoria, envolvendo as
coordenações responsáveis

CPA, Ouvidoria

08/07/2017

30/10/2018

30/10/2018

100%

100%

n

Fluxo do processo estabelecido entre
Ouvidoria e coordenações

Dimensão 1 Organização Didático
Pedagógica

Revisão de todos os PPCs dos
cursos em andamento

CPA, Direção
Acadêmica

01/09/2017

30/03/2018

70%

100%

n

coordenadores enviar para direção
acadêmica

01/09/2017

31/06/2018

20/12/2018

100%

100%

n

finalizado

31/05/2018

100%

100%

n

Uma parte dos projetores foi trocado,
segunda etapa para 2018

0%

50%

n

Segunda etapa

100%

100%

n

Foi solicitada a manutenção e
avaliação da qualidade da água.

0%

0%

n

Avaliar propostas, sem data definida

Dimensão 1 Organização Didático
Pedagógica

Dimensão 3 Infraestrutura

Informatização dos processos da
central de relacionamento
CPA, TI, Central de
possibilitando que o aluno
Atendimento
solicite protocolos diretamente
do seu portal acadêmico;

Dimensão 3 Infraestrutura

Melhora dos projetores para o
curso de Odontologia

Odonto/Direção

01/11/2017

31/05/2018

Dimensão 3 Infraestrutura

Melhora dos projetores para o
curso de Odontologia

Odonto/Direção

01/06/2018

30/12/2018

Dimensão 3 Infraestrutura

Melhora da qualidade da água
oferecida nos bebedouros

Odonto Manutenção

01/02/2018

01/03/2018

Dimensão 3 Infraestrutura

Criação de RU (restaurante
universitário com baixo preço),
para o benefício de estudantes
que necessitam almoçar na
faculdade com frequência

Odonto/direção

10/11/2017

01/12/2018

01/03/2018
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Dimensão 3 Infraestrutura

Seria interessante uma área de
descanço para alunos, com puffs,
tv's ou algo do gênero, pois
muitos estudantes passam o dia
inteiro na faculdade.

Odonto/Direção

10/11/2017

01/12/2018

30/12/2018

50%

0%

n

Avaliar ambientes disponíveis

Dimensão 1 Organização Didático
Pedagógica

Sobre a APS que é um resumo
expandido poderiam colocar no
portal um modelo, porque cada
professor manda fazer de um
jeito.

Odonto/Direção
Acadêmica

01/03/2018

31/03/2018

10/04/2018

0%

0%

n

Avaliar novas metodologias - Agendar
reunião com direção Acadêmica

Atividade Prática
Supervisionada, não vejo
Dimensão 1 necessidade de ter todos os
Organização Didático
semestres, pois muitas vezes
Pedagógica
deixo de contratar mais cadeiras
porque tenho essa outra
atividade para realizar

Odonto/Direção
Acadêmica

01/03/2018

31/03/2018

10/04/2018

0%

0%

n

Avaliar novas metodologias - Agendar
reunião com direção Acadêmica

Dimensão 3 Infraestrutura

Aumento o número de livros
emprestados

Biblioteca

01/03/2018

31/03/2018

10/04/2018

0%

0%

n

Analisaremos os cursos de acordo com a
quantidades de alunos matriculados e
obras compradas

Dimensão 3 Infraestrutura

Aumento de obras eletrônicas

Biblioteca

01/03/2018

31/03/2018

10/04/2018

0%

0%

n

Analisaremos a nova BV para
contratação

Dimensão 3 Infraestrutura

Aquisição de obras por curso

Biblioteca

01/03/2018

31/03/2018

10/04/2018

0%

0%

n

Reuniões com os coordenadores dos
cursos para futura cotação

Dimensão 3 Infraestrutura

Aumento de espaço físico - alunos

Biblioteca

01/03/2018

31/03/2018

10/04/2018

0%

0%

n

Discutir com a direção possíveis
melhorias

Central de
Atendimento +
Financeiro Unidade

01/03/2018

31/03/2018

10/04/2018

0%

0%

n

Organizar junto ao setor Financeiro
os horários da equipe de atendimento.

Central de
Atendimento + Vice
reitoria

01/03/2018

31/03/2018

10/04/2018

0%

0%

n

Analisar a possibilidade de reativar a
Central de Atendimento do prédio
Sede

Supervisão Central
de Atendimento

01/03/2018

31/03/2018

10/04/2018

100%

100%

n

Curto prazo: Informar via portal o email do atendimento@fsg.br e
divulgar as solicitações que podem ser
realizadas por esse canal.

Dimensão 3 Infraestrutura

Organização Interna

Dimensão 3 Infraestrutura

Infraestrutura

Dimensão 3 Infraestrutura

Horários de Atendimento
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Dimensão 3 Infraestrutura

Valores de Documentos

Supervisão Central
de Atendimento +TI

01/03/2018

31/03/2018

10/04/2018

0%

0%

n

Sistema de Autoatendimento via
portal do aluno.

Dimensão 3 Infraestrutura

Xerox

Paulo

01/03/2018

31/03/2018

10/04/2018

100%

100%

n

Reunião com a empresa para
informação das reclamações,
sugerindo as melhorias: mais
atendendes das 17:30 às 20:00, valor
reduzido para certas quantidades de
cópias, computadores consertados e
sugestão de impressão apenas de
arquivos enviados por e-mail.

Dimensão 3 Infraestrutura

Limpeza

Paulo, Anderson e
Fábio.

01/03/2018

31/03/2018

10/04/2018

100%

100%

n

Troca da empresa terceirizada.

Dimensão 3 Infraestrutura

Ar Condicionados

Fábio e Adriano.

_

_

0%

0%

n

Compra de ar condicionados. Revisar
no orçamento de 2018

Dimensão 3 Infraestrutura

Cobertura Estacionamento
Campus Sede

Fábio e Adriano.

_

_

0%

0%

n

Projetos e orçamentos já realizados
para o fechamento e encaminhados à
Reitoria.

Dimensão 3 Infraestrutura

Cantinas

Paulo

Imediatamente

Imediatamente

Dimensão 3 Infraestrutura

Quadros

Caroline Polli, Paulo
e Anderson.

01/03/2018

31/03/2018

Dimensão 2 - Corpo
Doscente

Divulgação e estímulo ao estudo
do PPC entre os membros da
comunidade acadêmica

Prof.ª. Bruna Silveira

01/03/2018

31/03/2018

Dimensão 2 - Corpo
Doscente

Acompanhamento dos processos
de ensino-aprendizagem (e
Prof.ª Bruna Silveira
demais ações voltadas para o
aprimoramento do acadêmico)

Dimensão 2 - Corpo
Doscente

Dimensão 2 - Corpo
Doscente

Dimensão 3 Infraestrutura

Quanto ao cumprimento da
grade proposta

Prof.ª Bruna Silveira
e NDE do curso

Divulgação do curso de RP junto
Prof.ª Bruna Silveira
à comunidade acadêmica e
e NDE do curso
comunidade em geral

Reestruturação física dos
espaços da central de
relacionamento, buscando um
melhor atendimento, com
sistema de triagem das
necessidades dos alunos.

CPA, TI, Central de
Atendimento

Reunião individual com as cantinas
para exposição das reclamações.
Solicitação da tabela de preços em
vigor e reavaliação de valores.
Solicitação de diversificação de
lanches e lanches frescos. Serão
cobradas as cláudulas que estão em
contrato e se referem às reclamações.

0%

0%

n

10/04/2018

0%

0%

n

Substituição das canetas e apagadores
de qualidade inferior. Alguns quadros
já foram trocados e demais serão
reavaliados.

10/04/2018

0%

0%

n

Apresentar e discutir aspectos mais
importantes do PPC do curso de
Relações Públicas para comunidade
acadêmica em reunião

27/07/2018

24/08/2018

24/08/2018

0%

0%

n

Promover oficina com os docentes do
curso para revisão dos instrumentos
de avaliação e troca de experiências
pedagógicas visando o aprimoramento
das avaliações e dos resultados dos
acadêmicos

27/07/2018

24/08/2018

24/08/2018

0%

0%

n

Ações processuais de
acompanhamento de divulgação da
matriz curricular entre docentes e
discentes, reuniões de NDE e
colegiado

27/07/2018

24/08/2018

01/02/2018

02/03/2018

02/04/2018

24/08/2018

0%

0%

n

Seguir promovendo ações e eventos
associados ao curso, divulgar o curso
junto à comunidade em geral –
visando sempre esclarecer os
propósitos associados à profissão de
Relações Públicas

02/04/2018

100%

100%

n

ok
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6. Considerações Finais
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, a partir de propostas de parcerias em planejamento e execução. Estamos
trabalhando para um alinhamento efetivo entre os discentes, docentes e comunidade,
fortalecendo a base para construção em conjunto para uma IES melhor.
Salienta-se a permanência de projetos de sucesso analisados pela CPA destaca-se,
porém, o projetos “Sempre FSG.
Resumo dos projetos:
a) Ingressando na vida Acadêmica: O programa propõe a acolhida ao calouro da FSG
pelos respectivos Cursos de graduação, otimizando a integração na vida acadêmica e
a construção de conhecimentos relativos ao contexto da faculdade e do curso. O
projeto possibilita a capacitação de estratégias de estudo que contribuam para a
qualidade da aprendizagem durante o percurso acadêmico e também proporciona para
os pais e familiares momentos de conhecimento sobre o funcionamento e estrutura da
faculdade.
b) Sempre FSG: O sempre FSG é um evento, promovido pelo Setor de Relacionamento
da FSG, que reaproxima os egressos da Instituição. Ao ingressarem no Programa
Sempre FSG, os egressos recebem um novo cartão de identificação. Com o
documento, terão acesso aos mesmos convênios e vantagens dos alunos
disponibilizados pela FSG.
Além de confraternizar com os ex-colegas, os egressos conversam com o
Coordenador do Curso e com o Reitor da FSG.
c) Projeto de Acessibilidade Institucional: projeto em anexo.
d) Projeto de Acessibilidade Libras em EAD: projeto em anexo.
e) Avalie 2018-1: resultado em anexo
f) Pesquisa de Clima: resultados em anexo
Destaca-se a continuidade do serviço de apoio ao aluno que tem como objetivo
proporcionar apoio ao acadêmico da FSG por meio de ações, projetos e programas, buscando
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atender suas necessidades e, assim, contribuir para o seu desenvolvimento acadêmico,
sempre relacionado às responsabilidades ética e social.
Salienta-se a integração entre as coordenações de graduação, pós-graduação, pesquisa
e extensão, para que a instituição tenha mais agilidade no desenvolvimento de projetos, assim
como maior incentivo à conduta ética de acadêmicos e pós-graduandos.
Para finalizar sabe-se que a continuidade dos esforços para avaliar a instituição em
todas as dimensões remete ao planejamento efetivo de ações com vistas à melhoria contínua
e constante nos processos acadêmicos. Isso já vem sendo conquistado com a integração das
atividades de avaliação institucional e o planejamento estratégico. Salientamos ainda, que a
partir da identificação dos pontos fortes e fracos de cada dimensão avaliada, a Comissão
Própria de Avaliação redimensionará a metodologia construída e apresentada no projeto
original. Também auxiliará na elaboração de projetos para o desenvolvimento das ações
minimizando ou sanando os pontos fracos, qualificando assim a Instituição. Destaca-se o
trabalho conjunto das diversas áreas com os apontamentos da CPA auxiliando neste processo.

Caxias do Sul, março de 2019.
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ANEXO 1 – PROJETO ACESSIBILIDADE INSTITUCIONAL

Projeto de Extensão
http://www.fsg.br/

Natureza da atividade:
( ) Visita Técnica ( ) Palestra ( ) Aula Inaugural ( ) Semana Acadêmica ( ) Serviço ( )
Curso
( x ) Outra, especificar: Acessibilidade Institucional

1 – RESPONSÁVEL PELO PROJETO:
NOME: CPA- Comissão Própria de Avaliação e PAE- Programas de Assistência Estudantil
E-MAIL: andre.gomes@fsg.br; claudia.scolari@fsg.br
TITULAÇÃO MÁXIMA: mestres
LINHA DE EXTENSÃO:

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:
TÍTULO: Projeto de Acessibilidade do Centro Universitário da Serra Gaúcha FSG
ÁREA(s) DO CONHECIMENTO:
PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade; inclusão.
VINCULADO A PROGRAMA DE EXTENSÃO:

3 - DURAÇÃO DO PROJETO:
DATA DE INÍCIO: outubro de 2016.

DATA DE TÉRMINO: julho de 2018.

LOCAL: Centro Universitário da Serra Gaúcha
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4 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO:
De acordo com a Politica Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva/2008, na educação superior, a educação especial se efetiva por meio de ações que
promovam o acesso, a permanência e a participação dos estudantes. Estas ações envolvem o
planejamento e organização de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade
arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e
pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de
todas as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão.
Segundo Sassaki (2009), a acessibilidade é uma facilidade que está relacionada a qualidade
de vida de todos os indivíduos, com ou sem deficiências ou incapacidades, tendo haver com
todos os contextos e aspectos da atividade humana. Para isto, é necessário:
- Acessibilidade Arquitetônica: não haver barreiras em espaços, edificações, equipamentos e
nos meios de transporte coletivos e individuais;
- Acessibilidade Comunicacional: não deve haver barreiras na comunicação interpessoal,
escrita e virtual;
- Acessibilidade Metodológica: não deve haver barreiras nos métodos e técnicas de estudo, de
trabalho, de ação comunitária;
- Acessibilidade Instrumental: não deve haver barreiras nos instrumentos, utensílios e
ferramentas de estudo, de trabalho e de lazer ou recreação;
- Acessibilidade Programática: não deve haver barreiras invisíveis embutidas em políticas
públicas e normas ou regulamentos;
- Acessibilidade Atitudinal: não deve haver preconceitos, estigmas, estereótipos e
discriminações.
Cabe ressaltar que alunos matriculados em instituições que ofereçam acessibilidade,
apresentam melhor rendimento, que alunos que frequentam instituições com pouca ou
nenhuma acessibilidade (REBELO, 2004).

94

95

Assim, neste projeto, serão abordados os possíveis recursos que poderão tornar acessíveis
ambientes internos, ambientes externos e equipamentos do Centro Universitário da Serra
Gaúcha- FSG, visando a inclusão de todos que dela necessitem.

5 - OBJETIVOS DO PROJETO:
Avaliar e cumprir leis nacionais de inclusão e acessibilidade poder oferecer um espaço
de ensino que permita a acessibilidade arquitetônica e a produção de conhecimento de toda e
qualquer pessoa.
Atender solicitações do AVALIE (instrumento da CPA), realizado pelos alunos, frente
às questões relacionadas a acessibilidade do Centro Universitário.

6 – PÚBLICO ALVO:
Serão beneficiados na execução do projeto, principalmente, alunos com deficiência, que
estudem no Centro Universitário da Serra Gaúcha.

7 - METODOLOGIA DO PROJETO:
O projeto foi apresentado no ano de 2015 e algumas implementações voltadas para a
acessibilidade já foram providenciadas, como;
-Passarela e piso tátil na área externa dos prédios A, B e C, mas sem o contraste de cores;
-Programas de voz para computadores, em laboratórios de informática, sendo dois
computadores adaptados, com (Dox Vox e Virtual Vision) e diâmetro de 1,80m, para
cadeirantes, além de adesivos de identificação visual. O mesmo foi feito em cinco
computadores da biblioteca(1 térreo e 4 no andar superior); atendendo o Deficiente Visual e o
cadeirante
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-Mesas adaptadas para cadeirantes (foram adquiridas 10 mesas).
Este projeto será discutido, novamente, baseado nas leis 9050 e 13.146 para, então, rever
adaptações e acessibilidade não realizadas até o momento, que possam ser previstas no
período entre 2016 e 2018 1º semestre. Assim possibilitando a INCLUSÃO de todas as pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida permanente ou transitória que estudem no Centro
Universitário da Serra Gaúcha.
8 – Ações não realizadas:
- Placas de identificação em braile, nos laboratórios e salas de aula;
Placas de identificação em Braile PS 2 mm 16 cm x 8 cm
R$ 33,00 cada. ( mínimo de 10 unidades). (na placa agora, há acessibilidade para baixa visão)

Previsão:
- Pintura ou adesivos de identificação do perímetro reservado para cadeirantes nos
laboratórios e salas de aula que tem cadeirantes; Diâmetro 1,80m
Preço tinta ou fita adesiva: vide orçamento no final
Salas e laboratórios sem identificação
Previsão, primeiro todos os laboratórios e salas com alunos cadeirantes e assim
sucessivamente (talvez comprar a tinta e criar molde para o setor de manutenção)
- Piso tátil interno (com contraste)
Preço abaixo
Espaços faltantes
Previsão (sugestão primeira nos espaços comuns, central de atendimento ao aluno, até
banheiros, biblioteca e cantinas, posteriormente todo espaço interno)

- Mapa Tátil
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Preço abaixo: O valor abaixo, está relacionado ao valor inicial do MAPA TÀTIL, que varia
conforme numero de informações, tamanho e material selecionado.
Espaços Faltantes: 7 Mapas ( entrada do campos da Dezoito(material resistente ao tempo), 1
em cada entrada de prédio, A, B, C, F, G, campos marechal)
Previsão: Entrada campos Dezoito(externa) e sucessivamente, conforme orçamento.

- Placas de Identificação dos prédios, serviços (biblioteca, PADI, Central de atendimento..)
Espaços faltantes: espaços externos e Internos;
Previsão: Segundo Grasiela, orçadas e previstas.
- Avaliação sistemática dos banheiros adaptados(revisando barras e fixação dos vasos
sanitários)
- Retirada de tapetes e capachos (dispositivos que podem provocar acidentes para pessoas
com mobilidades reduzida)
- Sinalização com contraste nos degraus das escadas do auditório e outras.
- Maçanetas das portas (4.6.6 Maçanetas, barras antipânico e puxadores)
- Cadeira para Obesos (Os assentos devem suportar uma carga de 250 kg) conforme, ítem
4.7.2, da nbr 9050.
9 – Contatos de Orçamento:

O orçamento foi realizado com três empresas que trabalham no estado com a acessibilidade.
- A loja que orçou a mesa para cadeirantes é de Garibaldi e chama-se
School Center Móveis Escolares (Fone: (54) 3463-8100 / 8073, Roberta
Girardi, schoolcenter@schoolcenter.com.br).
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- A mão de obra e tinta para pintar o piso tátil, já existente, no prédio C, foi orçada com Vale e
Cor Tintas (fone(51)3637.7365, com José Alves)
- Os demais produtos listados no Orçamento, em uma representante da Andaluz
Acessibilidade, a Jardimaq Representações Ltda (Fone: (51) 3341-7521, Liege Rosa, Email: jardimaq@terra.com.br).
-www.prosilk.ind.br
atendimento@prosilk.ind.br, essa empresa faz placas e mapas táteis.

10 – INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:
-

11 – EQUIPE:
NOME (Inserir linhas na tabela se
necessário)

Titulação

Regime de
trabalho

Horas
semanais para
o projeto

Instituições

Coordenador: Claudia Scolari

Mestra

Integral

FSG

Professor Responsável: Claudia Scolari

Mestra

Integral

FSG

Professores Associados: Carolina Castro

Mestra

Parcial

2h

FSG

Professor: André Gomes

Esp.

Parcial

2h

FSG
98
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12 – BOLSISTAS:
Enumerar os bolsistas e descrever as atividades relacionadas com o projeto
que serão realizadas por cada um

Horas semanais
para o projeto

-

13 - INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS:
-

14 – ORÇAMENTO:
DESCRIÇÃO

Custo Unitário
R$

Custo Total (R$)

10 Mesas para cadeirantes Modelo SC 058 – Mesa
acessibilidade

$355,00

$3.550,00

Piso Tátil Alerta PVC para interior 25x25cm

$24,00, o
metro linear

Piso Tátil Direcional PVC para interior 25x25cm

$24,00, o
metro linear

99
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Piso Tátil Alerta Argamassa para exterior 25x25cm

$60,00, o
metro linear

Piso Tátil Direcional Argamassa para exterior 25x25cm

$60,00, o
metro linear

Faixa para Degrau em Borracha 20x3cm

$2,50

Mapa tátil

$2.000

Mapa Tátil 31cm x46cm

Mapa Tátil em PVC = R$ 356,50 cada.
Mapa Tátil em Acrílico branco 3mm = R$ 393,00 cada.
Mapa Tátil em alumínio 1mm = R$ 393,00 cada.
atendimento@prosilk.ind.br
www.prosilk.ind.br

Sinalização sonora para Saída de Emergência

Placas de identificação em Braile PS 2mm 16cm x 8cm

100
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R$ 33,00 cada.
( mínimo de 10 unidades)

Tinta e mão de obra para pintar o piso tátil externo, já
existente no prédio C

$860,0

$860,0

15 – RECEITAS:
Descrição

Valor unitário

Inscrições
Serviços
Instituições Parceiras e/ou financiadoras
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ANEXO 2 – PROJETO DE ACESSIBILIDADE EM LIBRAS NA EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA.

PROJETO DE INVESTIMENTO
http://www.fsg.br/

Natureza da atividade:
( ) Visita Técnica ( ) Palestra ( ) Aula Inaugural ( ) Semana Acadêmica ( ) Serviço ( )
Curso
(x ) Outra, especificar: acessibilidade institucional

1 – RESPONSÁVEL PELO PROJETO
NOME: Pró Reitor Graduação, EAD e PAE- Programas de Assistência Estudantil.
Marcos Reis; André Gomes e Claudia Scolari
E-MAIL: marcos.quadros@fsg.br; andre.gomes@fsg.br ; claudia.scolari@fsg.br ;
TITULAÇÃO MÁXIMA: mestres
LINHA DE EXTENSÃO:

2 - INFORMAÇÕES GERAIS
TÍTULO: Acessibilidade em LIBRAS do EAD.
ÁREA(s) DO CONHECIMENTO:
PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade; inclusão, EAD, LIBRAS
VINCULADO A PROGRAMA DE EXTENSÃO: PAE- PROGRAMA DE ASSISTENCIA
ESTUDANTIL

3 - DURAÇÃO DO PROJETO:
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DATA DE INÍCIO: outubro de 2017

DATA DE TÉRMINO: IDETERMINADO

LOCAL: FSG Centro Universitário

4 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO
A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), esta destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício
dos direitos e das liberdades fundamentais para a pessoa com deficiência, visando à sua inclusão
social e cidadania.
A inclusão no Brasil se garante pela legislação, a lei 13 146, que em seu capitulo IV, Do
DIREITO À EDUCAÇÃO, no Art. 27, refere que a educação constitui direito da pessoa com
deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao
longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos
e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e
necessidades de aprendizagem. No XI - formação e disponibilização de professores para o
atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias
intérpretes e de profissionais de apoio;
No artigo 30, no que se refere ao processo seletivo, leia o que segue: VI - adoção de critérios
de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade
linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa;
e no VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras.
A inclusão do surdo tem alguns itens na lei brasileira de Inclusão. Pensar a inclusão do aluno
surdo passa obrigatoriamente pela interpretação em LIBRAS, portanto se faz necessário
aumentarmos o numero de horas das intérpretes da instituição, em prol de possibilitarmos a
tradução em LIBRAS de todas as disciplinas do EAD, sejam estas em extensão, graduação ou
pós graduação, incluindo a disponibilização dos editais.
5 - OBJETIVOS DO PROJETO
Cumprir leis nacionais de inclusão e acessibilidade, evitando assim autuações do
Ministério Publico Federal ;
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Cumprir a exigências do MEC – INEP, quanto a inclusão.
Oferecer a ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL, ou seja interpretação em
LIBRAS, para todas as disciplinas, materiais do ead (aulas e editais), da FSG, Centro
Universitário.

6 – PÚBLICO ALVO
Alunos surdos da FSG Centro Universitário.

7 - METODOLOGIA DO PROJETO
Há a necessidade de tornar acessível todo o material do ead, para os alunos com surdez, estes
materiais são: aulas presenciais gravadas, editais, disciplinas de todos os cursos de graduação
em EAD e as disciplinas EAD dos cursos presenciais.
Para essa realidade pensamos em iniciar os trabalhos com 20h de interpretes, 2 interpretes do
PADI( já contratadas), mas teríamos que agregado 10 horas, cada uma e combinariam com o
responsável pelo EAD, Professor André os dias a serem trabalhados.
Entrei em contato com a Luana do RH, que me informou o valor da hora da intérprete, R$
21,95/h, 10 horas por semana, 5 semanas por mês = R$ 1.098, sendo 2 profissionais = R$
2.196,00.
Há necessidade de um profissional que faça a gravação e edição dos materiais. Já é contratado,
mas há necessidade de mais horas, a Luana do RH, me informou que a hora do Rogério
(Técnico de Estúdio) é R$ 11,64 por hora, 10 horas por semana, 5 semanas por mês = R$
585,00.
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Este projeto tem o objetivo de cumprir as exigências do MEC e lei 13.146(Lei de Inclusão do
deficiente). Assim possibilitando a INCLUSÃO do aluno SURDO no EAD da FSG Centro
Universitário.
OBS. O valor da hora foi informada no dia 04/10/2017

8 – INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
-

9 – EQUIPE
NOME (Inserir linhas na tabela se
necessário)

Titulação

Regime de
trabalho

Horas
semanais para
o projeto

Instituições

Coordenador: Claudia Scolari

mestra

integral

FSG

Professor Responsável: Claudia Scolari

mestra

integral

FSG

Professores: André Gomes.

Esp.

parcial

FSG

Professor Marcos Reis

Doutor

Integral

FSG

-
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12 – ORÇAMENTO (Inserir sub grupamentos e linhas na tabela se necessário)
DESCRIÇÃO

O investimento é mensal, não é um produto a ser
adquirido e sim 3 profissionais a terem horas
agregadas a seu trabalho, conforme descrito no item
7.

Custo Unitário
R$

Custo Total (R$)

R$ 2.781,00/ por
mês.

15 – APROVAÇÃO
Parecer do Comitê de Avaliadores:

16 – ASSINATURAS:

1. Coordenador do Projeto de Extensão
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2. Coordenador do Programa de Extensão (se houver)

3. Coordenador de Curso

4. Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão

5. Pró-Reitor Acadêmico

6. Vice-Reitor

7. Registro Acadêmico

8. Financeiro
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ANEXO 3 – AVALIE 2018 -1 – INFORMAÇÕES GERAIS.

Gráfico de participação e satisfação de discentes e docentes

Gráfico 1: Evolução da participação e satisfação.
Fonte: CPA

Tabela de indicadores por questionário discente

A tabela a seguir relaciona os questionários e suas respectivas questões avaliadas pelos
discentes por curso. Ao final de cada questão tem a média geral da questão, a tabela foi
configurada para receber duas avaliações por vez, assim podemos analisar durante um período
a evolução das ações propostas em razão da análise dos dados.
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8,68

9,3

8,7

8,7

9,1

8,5

8,66

8,82 9,25 8,47 8,57

9,26

8,91

9,1

8,8

9,0

9,7

8,6

2017-1 8,35

8,40

8,30 8,75 8,28 8,29

8,00

8,72

2017-2 8,24

8,24

8,24 6,00 8,27 7,81

8,80

8,48

2017-1 8,42

Auto Avaliação Aluno

Você dedica tempo para estudos extra sala de
aula.

Você participa e contribui em sala de aula nas
atividades desenvolvidas na disciplina.

A disciplina desafia você na busca de soluções
para situações problema, relacionando teoria e
prática.

2017-2

2017-1 8,42
2017-2

Na disciplina, são realizadas atividades tais como
estas: estudo de caso, trabalhos em grupo, visita
2017-2
técnica, seminário, debates etc.
Na disciplina, são utilizadas atividades de
2017-1
reflexão, tendo em vista temas gerais e de
situações do cotidiano da realidade brasileira, e a
da síntese como forma de produção de texto para
2017-2
a construção do conhecimento.

Na disciplina, utilizam-se livros, artigos e
periódicos disponíveis na biblioteca (física, virtual
ou livres) como fonte de leitura e de estudos.

8,3

8,6

8,1

8,6

8,7

8,58 7,83 7,76

7,13

8,43

6,80 7,99

7,48

8,69

6,00

8,5

8,8

8,0

8,0

8,4

8,0

8,3

7,7

8,5

6,1

8,46

8,85

8,58

9,19

8,91 9,08 8,89

9,30

8,93

9,33 8,89

8,39

9,02

8,67

8,8

9,2

9,0

9,3

9,2

8,9

8,7

9,0

9,6

8,8

9,3

9,1

7,6

8,73

8,55

8,44

8,98

8,63 8,75 8,61

8,87

8,69

8,40 8,64

7,94

9,00

7,78

8,9

8,8

8,7

9,1

8,8

8,9

8,7

8,6

8,9

8,6

8,0

8,9

6,6

8,48

8,61

8,86

9,23

8,90 8,67 8,49

8,78

8,83

8,53 8,78

8,77

9,00

8,89

8,9

8,9

9,0

9,1

8,9

8,7

8,7

8,8

9,3

8,8

9,2

9,1

7,6

8,33

8,73

8,58

9,28

8,61 9,08 8,33

9,39

8,67

9,20 8,31

8,32

8,99

7,78

8,65

8,86

8,67

9,03

8,68 8,46 8,38

8,67

8,85

7,33 8,41

8,50

8,84

6,25

8,38

8,54

8,65

9,40

8,58 8,75 8,11

8,78

8,76

7,60 7,98

8,84

9,01

8,89

8,5

8,8

8,9

8,9

8,8

8,1

8,7

8,6

8,5

8,3

8,6

8,8

7,1

8,21

8,81

8,38

9,15

8,44 8,25 7,86

8,17

8,43

7,20 7,62

8,19

9,02

8,00

8,6

8,9

8,6

9,2

8,6

8,1

8,7

8,7

7,4

8,1

8,4

8,6

6,4

7,84

8,12

8,36

8,23

8,81

8,39 7,75 7,42

7,57

8,31

6,40 7,65

8,06

8,69

7,11

8,4

8,7

8,5

8,5

8,6

7,6

7,3

8,1

7,8

7,9

7,1

8,4

5,7

8,32

8,20

8,65

8,65

9,45

8,72 8,92 8,47

9,30

8,75

7,60 8,38

8,58

8,98

8,89

8,6

8,8

8,9

9,1

8,9

8,2

8,7

8,8

6,9

8,6

8,8

8,7

7,5

8,30

8,56

8,27

8,81

8,49 8,67 7,82

8,35

8,45

7,33 7,89

7,81

8,84

7,78

8,4

8,7

8,5

8,3

8,8

7,9

8,0

8,5

8,0

8,0

6,8

8,6

6,9

8,07

8,46

8,37

9,36

8,37 8,17 8,26

9,13

8,49

8,53 8,36

8,06

8,73

7,56

8,3

8,8

8,6

9,2

8,6

8,4

8,7

8,7

7,1

8,3

8,3

8,5

6,3

7,54

8,45

8,32

9,32

8,35 8,58 8,32

8,96

8,29

9,07 8,32

8,26

8,66

8,44

8,2

8,7

8,6

9,0

8,5

8,4

8,7

8,6

7,8

8,4

7,8

8,6

6,4

8,36

8,61

8,40

9,36

8,50 8,83 8,14

8,70

8,55

8,27 8,15

8,65

9,03

6,89

8,5

8,8

8,7

8,9

8,6

8,2

7,3

8,6

7,1

8,2

7,5

8,9

6,3

8,31

8,69

8,59

9,40

8,56 8,67 8,50

9,22

8,57

9,07 8,42

8,45

9,02

7,56

8,6

8,9

8,9

9,1

8,8

8,7

8,8

7,8

7,8

8,8

7,3

7,84

8,37 9,13 8,17 8,71

8,51

8,30

8,1

8,3

8,2

9,1

8,1

8,17

7,62

8,03 8,88 8,32 9,14

7,94

8,44

8,0

7,9

8,1

8,3

8,7

8,0

7,16

8,05 8,50 7,59 8,00

7,83

8,12

6,5

5,3

8,2

8,1

7,5

7,7

8,3

8,3

8,7

7,9

Na disciplina, utiliza-se a avaliação contínua para
2017-1
acompanhamento do resultado das
aprendizagens, ou seja, trabalhos em aula,
2017-2
exercícios, sínteses, resumos etc.

8,38

8,34

8,55 9,38 8,52 9,14

8,40

8,83

8,3

8,5

8,5

8,4

9,9

8,5

Nas atividades acadêmicas, você é incentivado no 2017-1
uso dos recursos da biblioteca (virtual, física,
períodos) para seus estudos.

7,90

7,60

8,24 8,13 7,83 8,00

8,51

8,26

7,9

8,2

8,5

8,3

8,6

7,9

2017-1
O Plano de Ensino é apresentado e revisto ao
longo do semestre, observando o planejamento, a
realização das ações e os critérios de avaliação. 2017-2

8,01

7,77

8,29 8,63 8,15 8,00

8,17

8,52

7,9

8,3

8,1

8,3

8,2

8,4

2017-1 8,06

8,04

8,15 8,38 8,44 8,71

7,49

8,42

2017-2

8,0

8,0

8,3

8,6

8,4

2017-1 7,88

8,06

8,42 9,13 8,11 8,57

7,83

8,72

2017-2

8,1

8,3

8,1

8,7

8,4

2017-1 8,31

8,21

8,44 8,75 8,47 8,86

8,40

8,65

2017-2

8,5

8,5

9,0

8,5

2017-2

O portal do aluno para a disciplina está
atualizado, com informações de datas,
avaliações, textos, exercícios e materiais
necessários para a aula.
O professor relaciona a disciplina com outras
disciplinas do curso.

Os conteúdos trabalhados durante o semestre
estão adequados aos definidos inicialmente no
Plano de Ensino da disciplina.

7,9

7,7

8,0

5,7

6,7

5,5

6,3

4,8

6,7

6,1

7,7

8,2

8,0

8,1

8,3

8,1

8,6

8,6

8,72

7,60

8,48

8,16

7,92

8,24

7,92

8,08

8,24

8,00

8,00

7,5

8,8

8,8

8,7

8,5

8,1

7,2

8,5

7,5

8,4

8,6

8,1

8,5

8,4

Engenharia Mecânica

8,55

8,7

Engenharia Elétrica

8,38

8,7

Engenharia Civil

8,48

8,8

Enfermagem

8,42

8,24

Engenharia Ambiental

7,88

8,3

2017-1 7,75
2017-2

8,5

8,67

8,99

8,5

9,33

7,50

8,67

8,67

7,00

8,67

8,66 8,91 8,94 8,58

9,25

8,46

8,80 8,99 8,97 9,20

9,33

8,77

7,88 8,70 8,60 8,67

9,38

8,06

8,9

9,0

8,6

8,99 9,03 9,15 8,49

9,38

8,93

9,4

9,3

9,1

8,65 8,84 8,91 8,71

9,38

8,66

9,3

9,0

8,9

8,61 8,80 8,97 8,89

8,5
9,00

9,00

8,67

9,3
9,00

8,25

8,67

9,0
9,00

9,00

8,67

9,33

8,50

7,75

8,67

8,67

8,00

8,67

8,7

9,0

9,0

9,38

8,57

9,0

8,8

8,33 8,87 8,46 8,89

9,88

8,26

7,99 8,55 8,69 9,45

9,67

8,3

8,51 9,02 8,45 8,76

8,9

8,9

9,50

8,60

9,4

9,0

8,6

8,05 8,69 8,46 8,80

9,75

8,50

9,5

9,7

8,4

9,75

7,91

8,5
9,00

9,0

8,8

9,2

9,0
9,33

8,9

8,0

8,8

8,5

8,6

8,5

9,00

6,75

8,67

7,70 8,61 8,29 8,89
9,1

9,7

8,4

9,33

7,75

8,67

8,41 8,98 8,54 8,84

9,75

8,46

9,7

8,7

8,0

8,5
9,00

6,25

8,67

7,00

8,67

6,75

8,67

8,25

8,00

7,50

8,67

8,6

8,7

8,3

8,08 8,78 8,57 8,53

9,25

7,96

9,2

9,3

8,3

8,22 8,70 8,57 8,27

9,63

8,32

8,9

9,7

8,3

8,24 8,76 8,71 9,02

9,88

8,07

9,4

9,7

8,1

8,48 8,87 8,78 8,80

9,88

8,47

9,7

8,6

8,3
9,33

9,5

9,7

8,4
9,33

8,6

9,3

8,2
9,00

8,8

8,7

7,7

8,6

7,9

9,5

7,9

8,7

8,2

8,6

9,2

8,2

7,7

8,9

8,6

8,1

8,3

8,2

8,0

9,0

8,9

8,3

8,1

7,60 8,67 8,40 8,58 10,00 7,82
8,2

9,00

8,6

8,6

8,5

8,4

8,3

8,4

8,6

8,6

8,7

8,7

8,7

9,4

8,6

8,9

7,5

8,5

6,6

6,7

8,5

7,6

Total Geral

8,80

8,88

9,07

Relações Públicas

8,77 9,25 8,50 8,57

7,87

8,67 8,69

Terapia Ocupacional

9,15

2017-1 8,26

8,93 8,76

8,91

Psicologia

8,9

8,83

8,67

Relações Internacionais

9,4

9,2

8,96

8,91 8,33 8,77

Psico. Saúde e Educação

9,1

8,7

8,72 8,00 8,69

9,26

Psico. Trabalho e Organizações

9,1

9,11

8,88

Nutrição

9,3

8,57

8,93

Odontologia

8,7

8,59

8,55

Gestão Financeira - Tecn

8,68

8,38

Medicina Veterinária

8,63

7,92

Gestão Comercial - Tec

9,08 9,75 8,79 9,00

8,40

Gestão de Recursos Humanos - T

8,92

Fisioterapia

8,81

Você acompanha as atividades de aula pelo
2017-1
portal, como informações de datas, avaliações,
textos, exercícios e materiais necessários para a
2017-2
aula.

Fotografia - Tecn

8,8

Estética e Cosmética - Tecn

9,5

8,1

Engenharia de Produção

8,2

7,6

Engenharia de Computação

7,98

8,7

Educação Física - Bach

8,00

8,6

Educação Física - Lic

8,42 8,25 8,17 8,14

7,9

Direito Diurno

7,71

2017-2

Direito Noturno

2017-1 7,79

Design

Nas suas atividades acadêmicas, você utiliza os
recursos da biblioteca (virtual, física, periódicos)
como fonte de leitura e de estudos.

Design de Interiores - Tecn

Comunicação Social:Publicidade

8,51

Biomedicina-Análises Clínicas

9,36

Ciências Contábeis

8,57

8,81 8,13 8,78 8,76

Arquitetura e Urbanismo

8,76 9,50 8,61 8,71

9,13

Biomedicina

8,52

2017-2 8,47

Ano/Semestre

2017-1 8,39

Administração

Durante o semestre você consulta o Plano de
Ensino observando o planejamento, a realização
das ações e os critérios de avaliação.

Discente

Avaliando a disciplina Aluno

Comunicação Social: Jornalismo
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8,65

8,63

9,1

8,77

8,19

8,09

9,1

8,38

8,77

8,89

9,4

9,02

8,65

8,63

9,6

8,73

8,52

8,77

9,5

8,88

8,71

8,61

9,4

8,38

9,16

8,57

9,8

8,52

8,84

8,39

9,6

8,29

8,84

8,06

9,4

8,05

9,10

8,68

9,6

8,62

8,58

8,24

9,5

8,21

8,45

8,35

9,7

8,27

8,65

8,40

9,6

8,26

8,52

8,47

9,3

8,24

8,90

8,61

9,6

8,51
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Discente
Questionário

2017/1

2017/2

Discente avaliando a instituição

7,75

7,75

Avaliando a Instituição

8,50

8,50

A instituição é atuante socialmente, por meio de projetos e inserções na comunidade escolar
interna e externa, favorecendo o desenvolvimento regional.

7,20

7,20

A instituição oferece atividades produtivas de nivelamento e de apoio de estudos fora da sala
de aula.

7,35

7,35

Avaliando o curso

8,47

8,47

A Atividade Prática Supervisionada (APS) atende as necessidades para a relação entre
teoria e prática, além de complementar os conhecimentos de outras disciplinas do curso.

7,04

7,04

O curso promove atividades complementares, tais como palestras, eventos, semanas
acadêmicas, monitorias, oficinas etc.

7,80

7,80

O curso promove atividades relacionadas à iniciação científica e à publicação acadêmica,
que aprimoram e divulgam o conhecimento produzido.

7,93

7,93

O curso realiza atividades de pesquisa e de extensão universitária, tais como projetos de
responsabilidade social e de avanço no conhecimento.

7,78

7,78

Discente infraestrutura

7,59

7,89

Biblioteca

7,70

7,80

Acervo da biblioteca virtual.

7,32

7,39

Atendimento

8,43

8,73

Atualização do Acervo.

7,40

8,40

Disponibilidade de computadores para pesquisa.

7,63

7,23

Disponibilidade de títulos.

7,43

7,93

Espaços e salas de estudo.

7,62

8,62

Orientação quanto a busca do acervo e pesquisa.

7,98

6,65

Central de Relacionamento

7,75

7,85

Atendimento

7,75

7,95

Respostas às solicitações

7,75

7,85

Condições Ambientais das Salas-de-Aula

7,80

8,20

Adequação do espaço

7,29

7,89

Limpeza.

8,30

8,50

Condições Ambientais dos Banheiros

7,62

7,42
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Limpeza.

7,62

7,32

Condições Ambientais dos Espaços de Uso Geral (corredores, pátio e hall de entrada)

7,70

7,20

Adequação do espaço

7,90

7,30

Espaços de atividades práticas de seu curso.

7,49

7,15

Coordenação do Curso

7,77

6,87

Atendimento

7,77

7,97

Financeiro

7,95

8,05

Atendimento

7,95

7,95

Laboratório de Informática

7,32

6,42

Condições dos equipamentos.

7,45

7,85

Disponibilidade de uso.

7,19

7,21

Multimeios

7,10

7,15

Acesso à internet.

5,25

5,35

Portal do Aluno (notas, boletim, sistema de eventos,...).

7,67

7,37

Portal do Ensino Integrado (material de aula, plano de ensino, entrega de trabalho, ...).

7,66

7,16

Site da FSG

7,82

7,42

Serviços realizados por terceiros.

7,61

7,00

Cantina do prédio A.

8,02

8,52

Cantina do prédio B.

8,27

8,57

Cantina do prédio C.

7,89

8,00

Cantina do prédio G.

7,61

7,81

Cantina do prédio sede.

7,77

7,77

Estacionamento.

7,11

7,00

Xerox.

6,53

6,50

Tabela de indicadores por questionário docente

A tabela a seguir relaciona os questionários e suas respectivas questões avaliadas pelos
docentes por curso. Ao final de cada questão tem a média geral da questão, a tabela foi
111
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configurada para receber duas avaliações por vez, assim podemos analisar durante um período

9,4

2017-1 9,06

8,16

9,08 8,00 8,36 8,25

8,00

8,67

2017-2

8,6

9,3

9,3

9,1

2017-1 9,13

8,16

9,00 9,00 8,09 9,50 10,00 9,17

2017-2

9,0

9,4

2017-1 9,50

9,41

9,50 9,00 9,18 9,00 10,00 9,58

2017-2

9,4

9,8

9,7

9,8

10,0

9,7

Nas suas atividades de aula, você incentiva o uso 2017-1
dos recursos da biblioteca (virtual, física,
períodos) para seus estudos.
2017-2

8,94

8,70

9,08 8,00 8,36 9,00

8,50

9,08

9,1

9,3

9,1

9,6

9,3

Você apresenta e consulta o Plano de Ensino ao 2017-1
longo do semestre, observando o planejamento, a
realização das ações e os critérios de avaliação. 2017-2

9,19

8,76

9,50 9,00 8,64 9,25 10,00 9,33

9,1

9,6

9,6

9,6

10,0

9,4

8,70

9,67 9,00 9,27 9,50

9,00

8,92

9,7

9,4

9,8

9,6

8,9

8,27

9,42 8,00 9,27 9,50

8,00

9,17

9,3

9,0

9,3

9,8

9,8

9,4

9,56

9,24

9,42 9,00 9,09 9,50

9,50

9,42

8,8

9,8

9,6

9,3

9,3

9,50 9,00 9,09 9,00 10,00 9,25

Na disciplina, você utiliza atividades de reflexão,
tendo em vista temas gerais e situações do
cotidiano da realidade brasileira e da síntese,
como forma de produção de texto para a
construção do conhecimento.
Na disciplina, você utiliza-se da avaliação
contínua para acompanhamento do resultado das
aprendizagens, ou seja, trabalhos em aula,
exercícios, sínteses, resumos etc.

8,9

8,6

Você atualiza regularmente o portal do ensino
com informações de datas, avaliações, textos,
exercícios e materiais necessários para a aula.

2017-1 9,56

Você participa das atividades de formação e
capacitação docente do seu curso e da
instituição.

2017-1 9,25

2017-2

2017-2

9,4

8,3

7,7

9,0

8,3

8,9

9,3

8,9

8,9

9,0

9,6

9,6

9,2

9,6

2017-1 9,63

9,19

2017-2

9,8

9,4

9,6

10,0

9,3

O curso analisa e acompanha os resultados do
desempenho acadêmico dos alunos e o seu
desempenho, garantindo a aplicação do projeto
pedagógico do curso.

2017-1 8,30

8,47

7,07 8,00 8,73 9,20

9,00

9,78

2017-2

9,0

8,3

9,2

8,0

9,7

O curso atua em conjunto com as coordenações
Pós-graduação, Pesquisa e Extensão,
desenvolvendo as políticas específicas,
adequadas às necessidades do Ensino Superior.

2017-1 8,71

8,71

7,20 8,00 8,18 9,20

9,00

9,56

2017-2

8,5

9,0

8,3

9,2

8,0

9,7

2017-1

8,5

8,47

6,67 8,00 8,36 9,20

9,00

9,78

2017-2

9,1

9,8

9,4

10,0

9,3

O curso desenvolve atividade de capacitação e
acompanhamento docente, a fim de garantir a
qualidade de ensino, revisando a sua Proposta
Pedagógica.

9,1

8,5

9,2

9,3

9,3

9,2

9,6

10,0

8,4

9,5

8,3

7,0

9,6

7,00

8,25

8,00 6,88

8,50

9,31

7,8

8,0

9,3

8,5

8,4

9,0

9,6

9,50

9,16 9,71 9,33

9,00

9,25 10,00 9,13

9,00

9,3

9,3

9,5

9,0

8,0

9,4

9,0

9,3

9,0

9,6

8,70

8,50

9,08 9,43 8,73

9,00

8,63

8,00 9,38

9,00

9,17

9,4

8,5

8,60

9,00

9,08 8,86 8,07

8,00

8,6

8,3

8,7

7,8

9,0

7,7

9,21

9,51

8,40

9,50

9,08 8,29 7,67

9,1

9,1

8,9

8,8

9,0

9,36

9,29

9,15

9,4

9,1

8,00

9,00

9,20

9,1

9,0

8,8

8,0

8,8

8,4

9,0

9,8

9,33

9,14

9,38

8,85

9,00

9,28 10,00 9,33 10,00

9,50 10,00 9,63

9,50

9,66

8,9

9,2

9,2

9,0

8,8

9,5

10,0

9,1

9,29

9,24

8,50

9,00

9,32 9,71 9,40 10,00

9,38 10,00 8,88 10,00 9,52

9,2

9,0

8,7

8,8

9,5

9,21

9,16

9,2

8,67

9,33

8,00

9,33

8,00

4,00

8,00

7,8

8,3

9,8

8,8

10,0

9,0

8,0

10,0

9,0

2,00

9,17 10,00

8,7

9,6
8,00

8,2

9,07

8,98

9,20

9,50

9,20 9,14 9,00

8,00

9,50

8,00 9,25

9,00

9,79 10,00

9,2

9,3

9,1

9,0

9,0

6,0

9,5

8,5

9,36

9,51

9,40

9,00

9,36 10,00 9,47 10,00

8,9

9,5

8,8

9,0

9,30

8,96

8,13

8,7

8,9

9,20
9,5

10,0

9,5

8,00 10,00 8,67 7,33 8,26

3,00

9,09

8,00 7,33

9,00

8,27

8,0

7,0

9,0

7,9

8,0

9,0

8,5

9,00

8,56 7,67 7,65

4,00

7,45

8,00 7,11

9,00

8,13

9,5

8,8

9,0

8,0

7,0

9,0

7,9

8,0

9,0

8,5

8,78

7,75

9,00

8,56 8,33 8,35

4,00

9,09

8,00 8,00

9,00

7,73

9,3

9,4

9,3

9,1

10,0

9,8

9,0

10,0

9,5

9,5

9,3

9,7

9,40

8,00

9,00

9,00

8,50

10,00

9,50

9,00

9,00

9,30

8,00

9,00

8,00

9,00

8,7

9,1

9,6

9,20

9,30

9,4

9,6

9,1
8,70

9,00

8,50

9,13

8,4

8,4

8,62

8,89

10,0

9,18

10,00

9,25

10,0

9,08

9,53

10,00

9,54

9,1

10,0

9,40

8,40

8,40

8,0

8,53

8,40

7,95

8,0

8,53

8,80

8,32

10,0

9,40

9,0

8,9

8,3

9,0

8,3

9,0

8,9

9,13

8,4

8,3

9,1

8,40 8,67 7,27 9,00

8,00

6,80

8,4

9,33

8,91

9,18

6,93

9,6

9,34

10,0

9,45

9,0

8,07

7,50

9,4

8,83

10,00

9,21

8,40 9,33 7,56 8,00

9,8

8,63

9,0

9,5

9,1

8,5

8,68

9,64

9,29

8,3

9,0

9,1

8,49

8,5

9,27

8,4

8,5

9,0

8,73

8,13

9,0

8,6

9,17

8,91

9,20

9,0
9,00

9,0

9,21

9,0

10,0

8,6
9,00

8,3

9,33

9,82

8,87

8,8

8,4

9,0

9,23

10,0

8,5

9,1

9,20

8,9

10,00

9,64

8,5

8,10

9,0

9,33

8,50

8,5
8,00

9,6

9,00

9,1

9,33
9,0

8,0

8,40 9,00 8,05 8,00
8,5

2,00

9,1

10,00 8,67 9,86 9,40 9,13
9,8

8,00

9,2

8,90

9,0

8,93
8,5

8,2

9,56 9,38 9,52 9,13
10,0

9,00

9,2

8,90

8,4

4,89 9,66 8,82 7,38
9,3

9,00

9,3

9,5

9,56 9,72 9,04 8,00
8,9

9,50 10,00 9,63 10,00 9,52 10,00 10,00
9,7

7,7

10,00

9,5

9,0

7,7

9,00

8,6

9,0

8,2

8,67 9,45 9,16 8,63

10,0

9,8

9,0

8,60

9,3

10,0

9,33 9,72 9,26 9,13
9,6

8,9

8,4

9,00

9,0

8,7

9,30

8,5

9,00

9,9

9,30

9,00

8,2

9,3

8,44 9,38 8,70 9,13
9,2

9,40

8,4

8,00

10,0

9,10

9,00

9,3

8,22 9,59 9,11 8,88

8,3

9,5

8,44 9,38 9,09 8,88
9,1

9,40

7,50

8,0

9,22

9,3

9,1

8,60

9,1

9,00

8,4

7,00

9,5

9,3

9,00

9,6

9,4

10,00

8,9

9,4

9,00

9,5

2,00

9,1

9,3

8,44

10,0

9,75 10,00 8,38 10,00 9,24

9,0

8,00

9,1

9,00

9,1

8,00

8,9

8,30 10,00 9,16 10,00 7,87

9,0

10,0

2,00

9,6

9,0

9,7

9,11 9,66 8,93 8,75
9,8

10,0

8,5

9,0

9,4

8,44 9,79 9,42 9,13

8,50

9,8

9,1

9,5

9,3

8,4

Fisioterapia

9,20

Engenharia Mecânica

9,14

Engenharia Elétrica
9,5

Engenharia Civil

9,1

Engenharia Ambiental

10,0

Enfermagem

8,8

9,3

Psico. Saúde e Educação

9,17

9,2

Odontologia

9,00

8,5

9,38 10,00

Nutrição

8,00 8,75

9,1

9,3

Medicina Veterinária

8,13

9,2

8,67

Gestão Financeira - Tecn

9,6

9,2

8,67

Gestão de Recursos Humanos - T

10,0

8,0
9,00

8,00

Gestão Comercial - Tec

8,7

9,0

9,12 9,14 9,00

Fotografia - Tecn

9,59 10,00 10,00 10,00

Estética e Cosmética - Tecn

9,5

9,00

9,0

9,24 9,71 8,87

9,0

Você trabalha com os conteúdos adequados aos
definidos inicialmente no plano de ensino da
disciplina.

10,0

9,8
9,50

Total Geral

9,1

9,3

9,00

9,2
9,05

Terapia Ocupacional

9,6

8,6

8,50

9,0

9,30

9,6
9,11

Relações Públicas

9,0

8,00

8,00 9,50

9,1

8,63 10,00 8,88

9,60

9,7
8,86

Relações Internacionais

9,3

9,00

9,63

9,57

9,33

Psicologia

9,3

9,00

9,00

8,67

Psico. Trabalho e Organizações

9,00

Engenharia de Produção

9,7

9,50

Engenharia de Computação

10,0

Educação Física - Lic

9,6

Na disciplina, utilizam-se livros, artigos e
periódicos disponíveis na biblioteca (física, virtual
ou livres) como fonte de leitura e de estudos.

8,9

Educação Física - Bach

Design

Comunicação Social:Publicidade

Comunicação Social: Jornalismo

Ciências Contábeis

Biomedicina-Análises Clínicas

Biomedicina

Arquitetura e Urbanismo

9,4

9,08 9,00 8,82 9,00

Direito Noturno

Auto Avaliação Disciplina professor

9,00 9,00 8,91 9,50 10,00 9,50

9,8
8,76

Você tem a preocupação de integrar essa
2017-1
disciplina com as demais disciplinas do curso,
desenvolvendo a proposta do projeto pedagógico e
2017-2
do perfil do egresso.

Avaliando o curso
professor

9,24

9,3
9,56

2017-2

Direito Diurno

2017-1 9,56

Na disciplina, são realizadas atividades tais como 2017-1
estas: estudo de caso, trabalhos em grupo, visita
técnica, seminário, debates etc.
2017-2

Design de Interiores - Tecn

A disciplina desafia o aluno para a busca de
soluções para situações problema, relacionando
teoria e prática.

Administração

Docente

Ano/Semestre

a evolução das ações propostas em razão da análise dos dados.

9,1

9,0

9,0

9,5

9,5

9,0

9,1

8,3

6,0

6,0

8,3

Docente
Questionário
Docente instituição
Avaliando a direção
A Direção apresenta possibilidades para realização da qualificação docente.
A Direção incentiva a participação em atividades de responsabilidade social, congressos acadêmicos, eventos,
simpósios etc.
A Direção possibilita a participação em atividades institucionais.
A Central de Apoio atende de forma adequada às suas necessidades.

2017/1

2017/2

8,14
8,31
8,04

8,23

8,25
8,71
8,22

8,41
7,99
8,01
8,58
8,70
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A Central de Relacionamento atende de forma adequada às suas necessidades.
A Coordenação de Curso atende de forma adequada às suas necessidades.
A Coordenação de Pesquisa e Extensão atende de forma adequada às suas necessidades.
A Coordenação de Pós Graduação atende de forma adequada às suas necessidades.
A sala dos professores atende de forma adequada às suas necessidades.
O atendimento telefônico é realizado de forma adequada às suas necessidades.
O Registro e Controle Acadêmico atende de forma adequada às suas necessidades.
O Setor de Educação a Distância atende de forma adequada às suas necessidades.
O Setor de Informática atende de forma adequada às suas necessidades.
Docente Infraestrutura
Biblioteca.
Atualização do Acervo.
Disponibilidade de computadores para pesquisa.
Disponibilidade de títulos.
Orientação quanto a busca do acervo e pesquisa.
Condições ambientais da sala dos professores
Estrutura física.
Limpeza.
Condições Ambientais das Salas-de-Aula
Condições Ambientais dos Banheiros
Adequação do espaço
Espaços de atividades práticas de seu curso.
Laboratório de Informática.
Condições dos equipamentos.
Disponibilidade de uso.
Multimeios.

8,32
9,10
8,01
8,03
6,87
8,31
8,19
7,80
7,68
7,91
8,25
7,84
8,15
7,88
8,67
6,93
6,99
7,95
8,09
7,60
8,39
8,20
7,51
7,63
7,40
7,38

Incentivo à participação em atividades extra institucionais.

7,47

8,42
9,25
8,25
8,40
7,01
7,95
8,00
7,95
7,70
7,58
8,40
8,00
7,50
8,01
8,05
7,13
6,48
7,75
8,20
7,90
8,50
8,90
7,43
7,73
7,60
7,28
7,64

Incentivo à participação em atividades institucionais.

8,38

8,50

Planejamento de ações que demonstrem alinhamento às propostas pedagógicas.

8,14

8,20

O Professor avaliando a Instituição quanto ao:

8,39

8,40

Atendimento da Central de Apoio.

8,44

8,60

Atendimento da Central de Relacionamento.

8,29

7,99

Atendimento da coordenação de Graduação.

8,89

9,01

Atendimento da coordenação de pesquisa e Extensão.

8,41

9,00

Atendimento da coordenação de Pós-Graduação.

8,39

7,40

Atendimento das Telefonistas.

8,55

7,35

Atendimento do Registro e Controle Acadêmico.

8,30

7,25

Atendimento do Setor de Ambiente Virtual de Aprendizagem (Portal de ensino, atividade semipresencial).

8,16

Atendimento do Setor de informática.

8,04

8,06

Serviços realizados por terceiros.

7,87

7,90

Cantina do prédio A.

8,24

8,25

Cantina do prédio B.

8,48

8,40

Cantina do prédio C.

8,04

7,99

Cantina do prédio G.

7,91

7,80

Cantina do prédio sede.

8,10

7,50

Estacionamento.

7,38

7,00

Xerox.

7,08

7,00

8,01

113

114

ANEXO 4 – PESQUISA DE CLIMA INSTITUCIONAL 2018-2
1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo reunir dados da Avaliação do Clima
Organizacional do Centro Universitário da Serra Gaúcha e da Faculdade de Tecnologia da Serra
Gaúcha de Caxias do Sul, procurando apresentar, observadas as exigências legais e
institucionais, os resultados da avaliação realizada no segundo semestre de 2018. Outro objetivo
é subsidiar os processos de gestão e do planejamento de ações em todos os níveis decisórios.
Procurou-se, apresentar no presente relatório os indicadores de avaliação,
procedimentos metodológicos, fundamentação teórico-metodológica e os resultados da
avaliação.
Os instrumentos de avaliação foram compostos por 37 questões para coordenadores de
curso presencial, 38 para coordenadores de curso EaD, 38 para professores de curso presencial,
37 para professores de curso EaD, 38 para tutores EaD, 39 para funcionários técnicoadministrativos, com a intenção de avaliar dezesseis indicadores para análise: 1. Satisfação
Geral, 2. Ambiente Psicossocial, 3. Compensação, 4. Percepção sobre o tratamento recebido
pela Instituição, 5. Reconhecimento, 6. Comunicação / Informação, 7. Imagem Institucional, 8.
Liberdade de Expressão, 9. Qualidade do Grupo Gestor, 10. Qualidade do Grupo de Trabalho,
11. Condições de Trabalho, 12. Autonomia, 13. Tipo de Trabalho, 14. Participação nas
Decisões, 15. Imagem Setorial / do Curso e 16. Desenvolvimento Profissional.
Finalmente, apresentam-se os resultados em forma de gráficos, algumas considerações
colhidas de forma descritiva e uma síntese parcial com apontamentos para subsidiar os gestores
institucionais, tendo em vista o planejamento de suas ações como já comentado.
Destaca-se que este relatório possui, também, um quadro que propõe as ações
acadêmico-administrativas decorrentes do processo de avaliação com mais especificidade.
Em seguida, algumas considerações sobre o presente processo.

2. Indicadores de avaliação

Conforme já apresentado, após a escolha de diretrizes para o processo avaliativo, foram
definidos os indicadores que seriam utilizados na pesquisa. Todos os gestores participaram
dessa fase inicial do processo. De acordo com o que foi mencionado na apresentação, os
indicadores são:
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1. Satisfação geral: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores, Tutores e
funcionários técnico-administrativos em relação à organização como um todo;
2. Ambiente psicossocial: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores,
Tutores e funcionários técnico-administrativos em relação à qualidade dos
relacionamentos interpessoais;
3. Compensação: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores, Tutores e
funcionários técnico-administrativos em relação a salários e benefícios;
4. Percepção sobre o tratamento recebido pela IES: avalia a percepção de coordenadores
de curso, professores, Tutores e funcionários técnico-administrativos sobre a forma de
tratamento recebido da organização, tanto em relação aos seus direitos trabalhistas,
quanto em relação à justiça e igualdade no tratamento pessoal e profissional;
5. Reconhecimento (valor pessoal): avalia a percepção de coordenadores de curso,
professores, Tutores e funcionários técnico-administrativos em relação aos mecanismos
de reconhecimento profissional existentes na organização, e quanto à forma de
gerenciamento desses mecanismos por parte dos gestores;
6. Comunicação / informação: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores,
Tutores e funcionários técnico-administrativos em relação ao processo de comunicação,
especialmente, quanto à disponibilização das informações necessárias para o
desenvolvimento do trabalho;
7. Imagem institucional: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores,
Tutores e funcionários técnico-administrativos em relação à imagem da organização,
tanto internamente, nos próprios funcionários, quanto externamente, na comunidade,
em clientes e fornecedores;
8. Liberdade de expressão: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores,
Tutores e funcionários técnico-administrativos quanto à sua liberdade para expressar
ideias e opiniões de forma geral;
9. Qualidade do grupo gestor: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores,
Tutores e funcionários técnico-administrativos quanto à qualidade do grupo gestor, suas
habilidades técnicas e relacionais;
10. Qualidade do grupo de trabalho: avalia a percepção de coordenadores de curso,
professores, Tutores e funcionários técnico-administrativos quanto à qualidade do grupo
de trabalho, especialmente, sob os aspectos técnico e cognitivo;
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11. Condições de trabalho: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores,
Tutores e funcionários técnico-administrativos em relação às condições ambientais e ao
próprio trabalho;
12. Autonomia: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores, Tutores e
funcionários técnico-administrativos em relação à sua liberdade para promover
alterações no seu trabalho e decidir de maneira independente questões relacionadas ao
próprio trabalho;
13. Tipo de trabalho: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores, Tutores e
funcionários técnico-administrativos em relação ao tipo de trabalho que realizam;
14. Participação nas decisões: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores,
Tutores e funcionários técnico-administrativos quanto à sua participação nas decisões
que afetam no seu trabalho e no próprio planejamento do trabalho;
15. Imagem setorial / do curso: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores,
Tutores e funcionários técnico-administrativos em relação à imagem do setor de
trabalho ou do curso na organização.
16. Desenvolvimento profissional: avalia a percepção de coordenadores de curso,
professores, Tutores e funcionários técnico-administrativos em relação às oportunidades
de treinamento, desenvolvimento, qualificação e ascensão acadêmica e profissional
dentro da organização;
Os resultados serão comparativos, para que se possa fazer uma análise global das
questões.

3. Procedimentos Metodológicos

Neste momento, foram apresentados e analisados os gráficos por indicador / questão e
procurou-se fazer uma síntese, que se registra após o último gráfico, com a finalidade de
observar potencialidades e fragilidades institucionais.
Conforme estabelecido para os demais processos de avaliação, para análise dos
resultados foram aprovados pela CPA dois critérios: 1) Critério de validação da amostra –
50% de participação, ou 3 pontos de erro amostral; 2) Critério de satisfação – 60% da soma
das alternativas de satisfação “a” e “b”.
Antes de apresentar a metodologia, a tabela abaixo, indica a participação dos
coordenadores de curso, professores e funcionários técnico-administrativos:
116

117

Tabela 1 - Índices de participação
Participantes
Total
Coordenações de Curso Presencial
32
Coordenações de Curso EaD
30
Professores Presencial
270
Professores EaD
131
Tutores EaD
72
Funcionários Adm.
174
Fonte: Sistema de Avaliação Institucional

Participaram % participação
24
75,0
25
83,3
191
70,7
75
57,3
67
93,1
118
67,8

Erro Amostral
10,2
8,2
3,9
7,5
3,2
5,2

Como se pode observar pela tabela 1, houve uma participação efetiva dos coordenadores
de curso (Presencial e EaD), professores (Presencial e EaD), Tutores (EaD) e dos funcionários
técnico-administrativos.
Para validação da amostra, o critério estabelecido pela CPA foi de 50% de participação,
ou que o erro amostral ficasse em até 3 pontos. A amostra foi validada, pois 75% dos
coordenadores de curso presencial, 83,3% dos coordenadores de curso EaD, 70,7% dos
professores presencial, 57,3% dos professores EaD, 93,1% dos tutores EaD e 67,8% dos
funcionários técnico-administrativos participaram da avaliação.
Em seguida, apresenta-se de forma resumida a fundamentação teórico-metodológica do
processo avaliativo.

3.1. Fundamentação teórico-metodológica

A fundamentação teórico-metodológica que está por trás da Avaliação ampara-se nos
paradigmas: empírico-analítico, sócioantropológico e crítico-dialético (Tognarelli, 2010, pp.
15-18), amplamente expostos no processo de Avaliação da IES.
Entre os processos avaliativos, está a Avaliação do Clima Organizacional, em todos seus
elementos constitutivos. De forma sucinta, pode-se afirmar que tal processo está amparado em
duas propostas avaliativas que se complementam. A primeira, a abordagem quantitativa,
ancorada no paradigma empírico-analítico, que consiste em avaliações pontuais expressas por
questões de múltipla escolha (37 para coordenadores de curso presencial, 38 para
coordenadores de curso EaD, 38 para professores de curso presencial, 37 para professores de
curso EaD, 38 para tutores EaD, 39 para funcionários técnico-administrativos) em instrumentos
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avaliativos próprios. Nas questões, coordenadores de curso, professores, tutores e funcionários
técnico-administrativos conferem valores (notas) que definem suas avaliações em uma escala
semântica com 4 opções de respostas em cada questão.
Concomitantemente, é realizada uma análise qualitativa, das “falas” – registros dos
apontamentos que são descritos pelos participantes no próprio sistema. Há uma possibilidade
de se registrar questões que não foram contempladas pelas questões fechadas, ou mesmo,
reforçar pontos que coordenadores de curso, professores, tutores e funcionários achem
importante frisar, neste caso, tais apontamentos foram denominados por Ouvidoria Avaliativa
- CPA, amparada pelo paradigma sócioantropológico, que contempla uma abordagem
qualitativa do processo.

3.2. Etapas do processo autoavaliativo

As etapas dos procedimentos para o desenvolvimento do processo autoavaliativo são:
 Discussão periódica dos instrumentos com os gestores;
 aplicação dos instrumentos avaliativos;
 elaboração de tabelas e gráficos;
 análise das colocações em cada indicador;
 levantamento das principais potencialidades ou fragilidades, tomando por base as
colocações avaliativas que se apresentaram;
 elaboração do caderno de resultados;
 encaminhamento do caderno de resultados a cada gestor responsável ou envolvidos no
processo;
 Discussão dos resultados com os gestores de áreas, coordenações de curso, docentes,
tutores e funcionários técnico-administrativos;
 Elaboração do documento que indica as ações decorrentes do processo avaliativo.
Em seguida, apresentam-se os gráficos por indicador / questão de forma comparativa da
avaliação dos coordenadores de curso (presencial e EaD), professores (presencial e EaD),
tutores (EaD) e funcionários técnico-administrativos, para que se possa fazer uma análise global
das questões.
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4. Resultados Quantitativos
4.1. Avaliação dos Coordenadores de Curso / Professores / Tutores / Funcionários: média de cada indicador
Gráfico 1
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4.2. Avaliação dos Coordenadores de Curso / Professores / Tutores / Funcionários: por indicador / questão
Média Geral do Indicador: Satisfação Geral
Coordenadores Presencial

Coordenadores EaD

Professores Presencial

Professores EaD

Tutor EaD

Funcionários

3,22

4,58

4,14

4,60

4,73

3,77

Média Geral do Indicador: Ambiente Psicossocial
Coordenadores Presencial

Coordenadores EaD

Professores Presencial

Professores EaD

Tutor EaD

Funcionários

4,89

5,00

4,84

5,13

4,96

4,37

Média Geral do Indicador: Compensação
Coordenadores Presencial

Coordenadores EaD

Professores Presencial

Professores EaD

Tutor EaD

Funcionários

3,58

3,72

3,46

3,96

4,28

3,33

Média Geral do Indicador: Percepção sobre o tratamento recebido pela IES
Coordenadores Presencial

Coordenadores EaD

Professores Presencial

Professores EaD

Tutor EaD

Funcionários

4,50

5,50

5,30

5,52

5,79

4,77

Tutor EaD

Funcionários

Média Geral do Indicador: Reconhecimento
Coordenadores Presencial

Coordenadores EaD

Professores Presencial

Professores EaD
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4,28

4,67

4,47

4,98

4,70

4,30

Média Geral do Indicador: Comunicação / Informação
Coordenadores Presencial

Coordenadores EaD

Professores Presencial

Professores EaD

Tutor EaD

Funcionários

3,31

3,96

3,93

4,36

4,39

3,51

Média Geral do Indicador: Imagem Institucional
Coordenadores Presencial

Coordenadores EaD

Professores Presencial

Professores EaD

Tutor EaD

Funcionários

5,58

5,48

5,04

5,50

5,73

4,54

Média Geral do Indicador: Liberdade de Expressão
Coordenadores Presencial

Coordenadores EaD

Professores Presencial

Professores EaD

Tutor EaD

Funcionários

5,08

4,72

5,15

5,28

5,15

4,70

Média Geral do Indicador: Qualidade do Grupo Gestor
Coordenadores Presencial

Coordenadores EaD

Professores Presencial

Professores EaD

Tutor EaD

Funcionários

4,50

5,29

5,40

5,56

5,62

4,86

Média Geral do Indicador: Qualidade do Grupo de Trabalho
Coordenadores Presencial

Coordenadores EaD

Professores Presencial

Professores EaD

Tutor EaD

Funcionários

4,83

4,92

4,87

5,26

5,04

4,42
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Média Geral do Indicador: Condições de Trabalho
Coordenadores Presencial

Coordenadores EaD

Professores Presencial

Professores EaD

Tutor EaD

Funcionários

3,33

4,77

4,41

4,60

4,29

4,21

Média Geral do Indicador: Autonomia
Coordenadores Presencial

Coordenadores EaD

Professores Presencial

Professores EaD

Tutor EaD

Funcionários

4,50

4,72

5,27

5,31

4,94

4,60

Média Geral do Indicador: Tipo de Trabalho
Coordenadores Presencial

Coordenadores EaD

Professores Presencial

Professores EaD

Tutor EaD

Funcionários

4,33

4,88

4,70

4,81

4,79

4,18

Média Geral do Indicador: Participação nas Decisões
Coordenadores Presencial

Coordenadores EaD

Professores Presencial

Professores EaD

Tutor EaD

Funcionários

4,08

4,48

4,49

5,00

4,56

4,34

Média Geral do Indicador: Imagem do Curso / Setorial
Coordenadores Presencial

Coordenadores EaD

Professores Presencial

Professores EaD

Tutor EaD

Funcionários

5,00

5,04

5,02

5,08

5,31

4,58
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Média Geral do Indicador: Desenvolvimento Profissional
Coordenadores Presencial

Coordenadores EaD

Professores Presencial

Professores EaD

Tutor EaD

Funcionários

3,89

4,16

3,73

3,87

4,33

3,44

5. Síntese da Avaliação Interna (potencialidades (verde) e fragilidades (amarelo))
Índice de satisfação:
Indicador:

Satisfação Geral

Ambiente
Psicossocial

Questões:
Qual o seu grau de satisfação em relação à Instituição
como um todo:
Se algum(a) colega seu(sua) fosse selecionado(a) para
trabalhar nesta Instituição, você:

Se você fosse convidado a trabalhar em outra instituição
de ensino:
No que se refere ao relacionamento entre os
(coordenadores / professores / tutores / funcionários) de
sua área / curso / setor de trabalho:
Você percebe que nos cursos da sua área / que no seu
curso / e no seu setor de trabalho:
Todas as vezes que o seu curso necessita da colaboração
de outros cursos / de outros professores / de outros
setores:
No que se refere ao relacionamento entre as pessoas da
equipe do seu setor e as de outros setores:

Coordenadores
Coordenadores Professores Professores
de Curso
de Curso EaD
Presencial
EaD
Presencial

Tutores
EaD

Funcionários

100,00%

92,00%

91,62%

98,67%

100,00%

69,49%

100,00%

96,00%

95,53%

98,67%

100,00%

83,90%

66,67%

52,00%

39,11%

53,33%

44,78%

30,51%

100,00%

96,00%

94,41%

94,52%

98,51%

90,68%

100,00%

96,00%

91,06%

94,52%

98,51%

86,44%

100,00%

96,00%

90,50%

87,68%

82,09%

74,58%
88,14%
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Compensação

Todas as vezes que o seu curso necessita da colaboração
de outros setores da EaD:
No que se refere ao relacionamento com os professores
responsáveis:
Você percebe que seu salário, em relação ao mercado de
trabalho:
Os benefícios existentes na Instituição:

Percepção sobre o
Em relação às obrigações legais (direitos trabalhistas),
tratamento
recebido pela
você percebe que a Instituição:
Instituição

Reconhecimento

Comunicação /
Informação

Em relação aos coordenadores da sua área / professores
do seu curso / aos demais tutores / aos seus colegas do
seu setor de trabalho, você se sente:
Os critérios utilizados pela gestão acadêmica / pró-reitoria
de EaD / coordenação de curso / supervisão de tutoria /
superior imediato, a qual você se reporta, para
reconhecer seus esforços na execução do seu trabalho,
são:
A Instituição, por meio da Diretoria Acadêmica / Gestão
Acadêmica / Pró-reitoria de Educação a Distância:
Quando existe alguma oportunidade de promoção, as
pessoas são escolhidas:
Seu superior imediato (supervisor, coordenador, gerente,
diretor etc.):

96,00%
55,22%
66,67%

80,00%

54,75%

89,19%

89,55%

52,54%

83,33%

60,00%

71,51%

82,43%

88,06%

51,69%

100,00%

100,00%

97,21%

100,00%

98,51%

89,83%

83,33%

96,00%

91,62%

97,29%

91,04%

75,42%

100,00%

92,00%

95,53%

98,64%

94,03%

80,51%

100,00%

80,00%

74,30%

89,19%

91,04%
68,64%
78,81%

Para ser eficiente em seu trabalho, você:

58,33%

88,00%

86,59%

98,66%

97,01%

73,73%

Em relação às mudanças como um todo, que ocorrem na
Instituição, você se sente:

58,33%

68,00%

56,98%

88,00%

85,07%

38,14%

Quando ocorre algum evento na Instituição, você:

66,67%

92,00%

85,47%

90,67%

82,09%

72,03%
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Imagem
Institucional

Liberdade de
Expressão

Pensando na Instituição como um todo, você percebe que
o processo de comunicação interna, é:

50,00%

60,00%

71,51%

90,67%

79,10%

50,00%

Você acredita que esta Instituição:

100,00%

100,00%

91,06%

100,00%

100,00%

76,27%

100,00%

96,00%

97,21%

100,00%

100,00%

100,00%

88,00%

96,65%

98,65%

98,51%

89,83%

100,00%

88,00%

91,06%

97,30%

88,06%

80,51%

100,00%

96,00%

98,32%

100,00%

100,00%

93,22%

91,67%

100,00%

94,97%

98,67%

100,00%

83,90%

100,00%

96,00%

97,21%

98,67%

100,00%

83,90%

100,00%

88,00%

95,53%

98,67%

100,00%

84,75%

100,00%

96,00%

97,77%

100,00%

100,00%

93,22%

Você confia na competência profissional:

100,00%

96,00%

93,85%

100,00%

100,00%

82,20%

Em relação às atividades que você desenvolve:

66,67%

96,00%

98,88%

98,65%

98,51%

81,36%

Em sua opinião, as instalações físicas utilizadas por você /
do seu local de trabalho:

58,33%

88,00%

74,86%

81,08%

70,15%

76,27%

Os recursos materiais (inclusive equipamentos) que você
utiliza em seu trabalho:

58,33%

92,00%

77,65%

83,79%

79,10%

87,29%

Você acredita que esta Instituição, no cenário da
educação, tem:
Quanto à liberdade para dar sugestões sobre sua atuação
a gestão acadêmica / ao pró-reitor de EaD / a
coordenação / a supervisão de tutoria / ao seu superior
imediato, à qual se reporta, você:
Você percebe que, na Instituição, de forma geral:

Qualidade do
Grupo Gestor

Qualidade do
Grupo de Trabalho

Condições de
Trabalho

O tratamento que você recebe da gestão acadêmica / próreitor de EaD / de seu(sua) coordenador(a) / da
supervisão de tutoria / do seu superior imediato, à qual se
reporta é:
Você considera que a gestão acadêmica / o pró-reitor de
EaD / seu(sua) coordenador(a) / a supervisão de tutoria /
seu superior imediato, à qual se reporta:
Quando você tem alguma dificuldade relacionada ao seu
trabalho, você:
Quando você tem alguma dificuldade de ordem pessoal,
você:
Os professores que atuam no seu curso / as pessoas que
atuam em seu setor:
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Você acredita que sua quantidade de atividades, em
relação aos seus colegas:

Autonomia

A gestão acadêmica / a pró-reitoria de EaD / sua
coordenação / a supervisão de tutoria / seu superior
imediato, à qual se reporta:

71,19%

91,67%

88,00%

96,09%

98,67%

94,03%

Quando seu superior imediato (supervisor, coordenador,
gerente, diretor etc.) não está presente, e surge a
necessidade de tomar uma decisão, você:
Tipo de Trabalho

Participação nas
Decisões

87,29%

No que se refere ao seu trabalho, você:

100,00%

96,00%

94,97%

Sempre que se torna necessário realizar mudanças no seu
curso, você:

100,00%

84,00%

69,83%

Você percebe que as suas opiniões sobre o seu trabalho:

100,00%

92,00%

No que se refere às disciplinas que você leciona / é
responsável:
Imagem do Curso /
Você acredita que o seu curso / setor de trabalho:
Setorial

Desenvolvimento
Profissional

93,22%

98,65%

97,01%

77,12%

94,97%

97,33%

94,03%

78,81%

87,71%

93,25%

68,66%

100,00%

100,00%

98,32%

100,00%

98,51%

91,53%

Aqui, na Instituição, você percebe que promoções de
cargo e enquadramentos:

66,67%

36,00%

46,93%

37,84%

55,22%

31,36%

No que se refere à formação e capacitação docente /
programas de treinamento a instituição:

75,00%

92,00%

63,69%

67,57%

94,03%

41,53%

Você se sente preparado para os novos desafios
tecnológicos e metodológicos da Educação Superior:

91,67%

92,00%

94,41%

95,95%

98,51%

85,59%
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6. Ações Acadêmico-administrativas em decorrência dos Processos de
Avaliação
Fragilidades1

Propostas / Ações
Realizadas

Em andamento

Previstas

Havendo condições
semelhantes ou um
pouco melhores,
parte dos
Coordenadores de
Curso (EaD),
Professores
(Presencial e EaD),
Tutores EaD e
Funcionários
técnicoadministrativos se
transferiria para
outra IES (CEaD),
(PP), (PEaD), (TEaD)
e (F).
Baixo
relacionamento com
os professores
responsáveis
(TEaD).
Percepção que o
salário da IES está
abaixo da média em

1

(CP) Coordenadores de Curso Presencial / (CEaD) Coordenadores de Curso EaD / (PP)
Professores Presencial / (PEaD) Professores EaD / (TEaD) Tutores / (F) Funcionários
Técnico-administrativos.
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relação ao mercado
de trabalho (PP) e
(F).
Insatisfação quanto
aos benefícios
existentes na
instituição (F).
Pouco acesso a
informações para o
desenvolvimento de
um trabalho
eficiente (CP).
Desconhecimento
em relação às
mudanças como um
todo, que ocorrem
na instituição (CP),
(PP) e (F).
Insatisfação quanto
ao processo de
comunicação
interna para o
atendimento às
necessidades de
trabalho (CP) e (F).
Insatisfação quanto
às instalações
físicas do local de
trabalho (CP).
Insatisfação quanto
aos recursos
materiais (inclusive
equipamentos)
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utilizados no local
de trabalho (CP).
Insatisfação quanto
à frequência que
ocorrem promoções
de cargo e
enquadramentos
(CEaD), (PP),
(PEaD), (TEaD) e (F).
Insatisfação quanto
à frequência do
oferecimento de
programas de
treinamento (F).
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7. Algumas considerações

O resultado geral, no que se refere a presente avaliação, foi positivo, uma
vez que em quase todas as questões o percentual de satisfação ultrapassa os 60%.
Em muitas das questões, tanto de coordenadores de curso (presencial e EaD),
quanto de professores (presencial e EaD), Tutores (EaD) e funcionários técnicoadministrativos tal índice ultrapassa 80%.
Ao observar os resultados de cada uma das questões que compõem os
indicadores, pode ser observado na ficha de “Ações decorrentes do processo de
avaliação”, às questões que devem ser objeto de análise dos gestores, para
possível ajuste em seus planejamentos de curto, médio e logo prazo.
De modo geral, percebemos pelos apontamentos tanto nas questões de
múltipla escolha quanto na questão aberta o que mais aparece na avaliação são
problemas relativos aos indicadores: Ambiente Psicossocial (relacionamento dos
tutores com os professores responsáveis), Compensação (valor do salário em
relação ao mercado de trabalho e os benefícios existentes na instituição),
Comunicação / Informação (informação quanto as mudanças que ocorrem na
instituição e quanto ao processo de comunicação interna), Qualidade do Grupo
Gestor (preparação do gestor para o cargo que exerce), Condições de Trabalho
(instalações físicas e recursos materiais do local de trabalho) e quanto ao
Desenvolvimento Profissional (promoções de cargo / enquadramentos e quanto a
programas de treinamento).
É importante destacar que uma parcela considerável dos coordenadores de
curso (EaD), professores (presencial e EaD), Tutores (EaD) e funcionários técnicoadministrativos ao serem questionados se fossem convidados a trabalharem em
uma outra instituição de ensino, aceitariam se as condições fossem um pouco
melhores ou se fossem semelhantes.
Desta forma a CPA sugere que as questões apontadas devam ser
observadas pelos gestores, com a finalidade de estabelecer ações que possam
colaborar na resolução das fragilidades apresentadas.
A CPA se põe à disposição, para eventuais esclarecimentos.
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Referências que embasam a avaliação
Destaca-se que todas as referências que estão embasam o processo
avaliativo na instituição e constam do Relatório de Autoavaliação Institucional,
encaminhado, anualmente, ao INEP/MEC à disposição das comissões de avaliação
em suas visitas.
Nesse caderno, destacamos apenas algumas:
AMORIM, A. Avaliação Institucional da Universidade. São Paulo: Cortez, 1992.
BALZAN, N. C.; DIAS SOBRINHO, J. (Org.) Avaliação institucional - teoria e
experiência. São Paulo: Cortez,2000.
BOTH. I. J. Avaliar a universidade é preciso: agente de modernização administrativa
e da educação. In: SOUZA, E. C. B. M de (org.). Avaliação institucional – leituras
complementares. 2. ed. Brasília: UnB, 2000, p. 141-162.
CAPPELLETTI, I. F. (org) Análise Crítica das Políticas Públicas de Avaliação.
São Paulo: Ed. Articulação Universidade Escola, 2005.
CASALI, A. M. Política, ética e educação. In: Congresso Nacional Juvenil de
Filosofia y Pedagogia los jóvenes frente a la ética e a política, 22-24 ago. 2007,
Bucaramanga: Escuela Normal Superior de Bucaramanga, 2007.
DEMO, P. Avaliação qualitativa. 6. ed. Campinas: Autores Associados, 1999.
______. Participação é conquista: noções política social e participativa. 4. ed.
Fortaleza: EFCE, 1986.
______. Política, ética e educação. In: Congresso Nacional Juvenil de Filosofia
y Pedagogia los jóvenes frente e a política, 22-44 ago. 2007, Bucaramanga:
Escuela Normal Superior de Bucaramanga, 2007ª.
______. Fundamentos para uma avaliação educativa. In: CAPPELLETTI, I. F.
(Org.). Avaliação de aprendizagem: discussão de caminhos. São Paulo:
Articulação Universidade Escola, 2007b.
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GAMBOA, S. S. e FILHO, J. C. S. (Org.). Pesquisa educacional: quantidade
qualidade. São Paulo: Cortez, 1995.

HADJI, C. Avaliação Desmistificada. Porto Alegre: Artmed, 2001.
HOUAISS. Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011.
PARLETT, M. & HAMILTON, D. “Avaliação iluminativa: uma nova abordagem no
estudo de programas inovadores”. In: Eda C. B. M. de Sousa (Org.) Avaliação de
currículos e programas. Brasília: Universidade de Brasília, 1997.
SOBRINHO,

J.D.

Universidade:

processos

de

socialização

e

processos

pedagógicos. In: BALZAN , N.C. e SOBRINHO, J.D. (Org.) Avaliação Institucional
– teoria e experiências. São Paulo: Ed. Cortez, 1995.
______; Avaliação Institucional na Perspectiva da Integração. In: SOBRINHO, J.D.
e RISTOFF, D. Universidade Desconstruída - Avaliação Institucional e
Resistência. Florianópolis: Insular, 2000.
______; Campo e Caminhos da avaliação: a avaliação superior no Brasil. In:
FREITAS, L.C. (Org.) Avaliação Construindo o campo e a crítica. Florianópolis:
Insular, 2000.
TOGNARELLI, V. Avaliação Institucional: do processo construído à vivência do
SINAES. A consolidação do “sujeito coletivo institucional”. São Paulo: Terracota,
2012.
______; Avaliação Institucional: a construção de uma metodologia específica na
práxis do processo autoavaliativo. In: CAPPELLETTI, I. F. (org) Avaliação e
Currículo: Politicas e Projetos. São Paulo: Articulação Universidade / Escola, 2010.
TRIGUEIRO, M. G. S. A avaliação institucional nas universidades brasileiras.
Mimeo. Brasília: 1997.
WORTHEN, B.; FITZPATRICK J. L. Avaliação de programas: concepções e
práticas. São Paulo: Gente, 2004.
132

133

Legislação Brasileira (Fundamentos do processo de Avaliação Institucional)
BRASIL. Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior - SINAES. Brasília, 2004. Disponível em:
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm>.
______; Nota técnica nº 065, de 09 de outubro de 2014. Institui o Roteiro para o
Relatório de Autoavaliação Institucional (SINAES). Brasília, 2014. Disponível em:
<https://seavi.ufms.br/files/2013/04/Nota_Tecnica_No65_2014_Relatorio_CPA.pdf.
>.
______; Portaria nº 1.382, de 31 de outubro de 2017. Aprova, em extratos, os
indicadores dos Instrumentos de Avaliação Institucional Externa para os atos de
credenciamento, recredenciamento e transformação de organização acadêmica nas
modalidades presencial e a distância do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior – Sinaes. Brasília, 2017. Disponível em:
<http://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Port-MEC-1382-2017-10-31.pdf >.
______; Portaria nº 1.383, de 31 de outubro de 2017. Aprova, em extrato, os
indicadores do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação para os atos de
autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento nas modalidades
presencial e a distância do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior –
Sinaes. Brasília, 2017. Disponível em:
< http://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Port-MEC-1383-2017-10-31.pdf>.
______; Portaria Normativa MEC nº 19, de 13 de dezembro de 2017. Dispõe
sobre os procedimentos de competência do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira – INEP referentes à avaliação de instituições
de educação superior, de cursos de graduação e de desempenho acadêmico de
estudantes. Brasília, 2017. Disponível em:
<https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/PN_19-2017_MECCompetencia_do_INEP_ref_a_avaliacao_de_IES_e_cursos_de_graduacao.pdf>.
______; Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o exercício
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das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação
superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema
federal de ensino. Brasília, 2017. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm>.

______; Portaria MEC nº 20, de 21 de dezembro de 2017. Dispõe sobre os
procedimentos e o padrão decisório dos processos de credenciamento,
recredenciamento, autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento
de cursos superiores, bem como seus aditamentos, nas modalidades presencial e
a distância, das instituições de educação superior do sistema federal de ensino.
Brasília, 2017. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8
0171-anexo-1-portaria-normativa-n-20-pdf&category_slug=janeiro-2018pdf&Itemid=30192 >.
______; Portaria MEC nº 21, de 21 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o sistema
e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações
relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão da educação superior
no sistema federal de educação, e o Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de
Educação Superior Cadastro e-MEC. Brasília, 2017. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8
0181-anexo-2-portaria-normativa-n-21-pdf&category_slug=janeiro-2018pdf&Itemid=30192>.
______; Portaria MEC nº 22, de 21 de dezembro de 2017. Dispõe sobre os
procedimentos de supervisão e monitoramento de instituições de educação superior
e de cursos superiores de graduação e de pós-graduação lato sensu, nas
modalidades presencial e a distância, integrantes do sistema federal de ensino.
Brasília, 2017. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8
0191-anexo-3-portaria-normativa-n-22-pdf&category_slug=janeiro-2018pdf&Itemid=30192>.
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______; Portaria MEC nº 23, de 21 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o fluxo
dos processos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação
superior e de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de
cursos superiores, bem como seus aditamentos. Brasília, 2017. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8
0201-anexo-4-portaria-normativa-n-23-pdf&category_slug=janeiro-2018pdf&Itemid=30192>.
Documentos internos do Centro Universitário da Serra Gaúcha / Faculdade de
Tecnologia da Serra Gaúcha
– Documentos regimentais, reguladores e orientadores oficiais institucionais;
– Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI;
– Projeto Pedagógico Institucional – PPI;
– Projetos Pedagógicos dos Cursos;
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ANEXO 5 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FSG. DOCUMENTAÇÃO
COMPROVATÓRIA ENCONTRA-SE ARQUIVADA NA INSTITUIÇÃO.
Pesquisa ou Extensão

Semestre

Natureza

2018-1

Outra

2018-1

Palestra

2018-1

Outros

2018-1

Palestra

2018-1

Visita
Técnica

2018-1

2018-1

2018-1

2018-1

2018-2

2018-1
2018-2
2018-2

2018-2

2018-2

2018-1

2018-1
2018-2
2018-2

2018-1

Título do Projeto

Curso(s) Vinculado(s)

Paisagismo e ambiência
urbana
A profissão de arquiteto
no Oriente Médio
Workshop - Patrimônio e
Progresso - O caso da
Cesa
Revisão do Plano Diretor
Municipal de Caxias do
Sul

Arquitetura e
Urbanismo
Arquitetura e
Urbanismo

Visita à Área de Estudo

Viagem de estudos do
curso de arquitetura e
urbanismo - Uruguai 2018/1 (27/4/18-01/5/18)
Paisagismo e ambiência
Visita
urbana 16/03/2018 técnica
16/032018
Paisagismo e ambiência
Outra
urbana 05/03/18 07/07/18
VIII Prêmio de Projeto
Outra
de Arquitetura e
Urbanismo
Viagem de estudos do
curso de Arquitetura e
Outra
Urbanismo - Minas
Gerais
Paisagismo em pátio
Outra
para crianças
Multirão de Assistência
Ação social
Social (MAS)
I Jornada de Arquitetura
Outra
Social da Serra Gaúcha
II Fórum Biomédico da
Serra Gaúcha e I Jornada
Outra
de Análise Clínicas da
Serra Gaúcha
II Jornada Acadêmica de
Outra
Biomedicina
Esclarecendo dúvidas
sobre declaração de
Curso
imposto de renda da
pessoa física
Plantão tira dúvidas
Outra
IRPF2018
Outra
Oficinas ENADE
V Encontro Estadual de
Estudantes e Jovens
Outra
Lideranças de Ciências
Contábeis (CRC/RS)
Aula
Aula inaugural dos
Inaugural
cursos de fotografia e
Viagem de
estudo

Professor
Lizia de Moraes de Zorzi
Taísa Festugato

Arquitetura e
Urbanismo

Taísa Festugato

Arquitetura e
Urbanismo

Lizia de Moraes de Zorzi, Daniela
Chiarello Fastofski

Arquitetura e
Urbanismo

Lizia de Moraes de Zorzi

Arquitetura e
Urbanismo

Taísa Festugato

Arquitetura e
Urbanismo

Lizia de Moraes de Zorzi

Arquitetura e
Urbanismo

Lizia de Moraes de Zorzi

Arquitetura e
Urbanismo

Giovana Santini

Arquitetura e
Urbanismo

Giovana Santini

Arquitetura e
Urbanismo
Arquitetura e
Urbanismo
Arquitetura e
Urbanismo

Lizia de Morais de Zorzi e Daniela
Chiarello Fastofski

Biomedicina

Mauricio Sprender Bassuino

Biomedicina

Mauricio Sprender Bassuino

Ciências Contábeis

Catherine Chiappin Dutra

Ciências Contábeis

Catherine Chiappin Dutra

Ciências Contábeis

Catherine Chiappin Dutra

Ciências Contábeis

Catherine Chiappin Dutra

Comunicação

Camila Cornutti Barbosa

Taísa Festugato
Taísa Festugato
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Extensão

2018-1

Outra

2018-2

Outra

2018-1

Outra

2018-1

2018-1
2018-1
2018-2

produção audiovisual cinema e vídeo.
Sou Sempre FSG Centro de Comunicação
Atelier NAV e 2ª Foto
maratona NAV - FSG

Comunicação

Claudia Colar Scolari, Marcos
Quadros

Comunicação

Daniel Ignacio Vargas Gomes

Oficina media training
EAD - Edições 3,4,5 e 6.

Comunicação

André Gomes, Silvana Terezinha
Tomazzoni Gonçalves e Cleber
Cremonese

Comunicação

Camila Cornutti Barbosa

Comunicação

Silvana Teresinha Tomazzoni
Gonçalves

Comunicação

Bruna Silveira

Comunicação

Felipe Gue Martini

Design

Luiza Grazziotin Selau

Design

Luiza Grazziotin Selau

Design

Luiza Grazziotin Selau

Direito

Adriano Tacca

Direito

Adriano Tacca

Direito

Adriano Tacca

Direito

Fabio Scopel Vanin, Adriana Tacca,
Vinícius Ferla, Andersson Viera
Carvalho, Isadora Costi Fadanelli,
Louise Pereira, Emilin da Silva,
Jessica Scopel Signorini

Direito

Adriano Tacca, Fabio Scopel Vanin

Direito

Adriano Tacca

Aula inaugural dos
cursos de jornalismo,
Aula
publicidade e
Inaugural
propaganda e relações
públicas
Agência Experimental de
Outra
Comunicação FSG
Se vira nos 30 Curso
Ferramentas básicas do
photoshop
Outra

2018-2

Outra

2018-2

Outra

2018-2

Outra

2018-1

Outra

2018-1

Outra

2018-1

Aula
Inaugural

2018-2

Outra

2018-2

Oficina

2018-1

Visita
Técnica

2018-1

Outra

2018-2

Evento

2018-1

Outra

Oficinas Enade
Seminário de
empreendedorismo e
nosso design (02/07/18 09/07/18)
Seminário de
empreendedorismo e
nosso design (03/12/18 10/12/18)
Práticas em moda
Debate de Retórica
Jurídica
Simulado da primeira
Fase do Exame da OABProva Objetiva
Aula inaugural do curso
de direito da FSG - 1º
semestre 2018
Congresso de ciências
criminais da serra
gaúcha: estado
democrático de direito e
direito penal
Oficina formativa
interdisciplinar alinhada
ao perfil do Enade Direito
As funções legislativa,
executiva e judiciaria no
Brasil
Orientação do INS sobre
P.P.P. e aposentadorias
Semana Acadêmica do
Centro de Ciências
Jurídicas e Sociais
(08/10/2018 11/10/2018)
4º Fórum de estudos em
futebol FSG

Direito

Direito

Educação Física

Barbara Bedin, Fernanda Sartor
Meinero
Fábio Scopel Vanin; Adriano Tacca;
Vinícius Ferla; Anderson Vieira
Carvalho; Isadora Costi Fadanelli;
Louise Pereira; Emilin da Silva;
Jéssica Scopel Signorini
Rodrigo Flores Sartori
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2018-1
2018-2
2018-2
2018-1
2018-2
2018-2

2018-2

2018-1
2018-1
2018-1

2018-1

2018-1

2018-2

2018-2

2018-2

Semana
I Jornada Acadêmica da
Acadêmica
Educação Física
Avaliação de
Serviço
desempenho físico
(set/18 - set/19)
II Jornada Científica da
Outra
Educação Física
I Jornada Científica de
Outra
Educação Física
Jogos Intercursos 2018/2
Outra
- Futsal e Voleibol
Curso de Rugby, escolar
Curso
e arbitragem
Grupo de Pesquisa e
Estudo em Saúde e
Pesquisa
Performance GPESP/FSG
Revista de Enfermagem
Outra
da FSG - Centro
Universitário
Semana
II Encontro do Processo
Acadêmica
de enfermagem
Visita técnica nos
Visita
serviços de enfermagem
Técnica
(25/05 - 26/05)
Eventos da área
ambiental:
Outra
fortalecimento das ações
ambientais na
comunidade acadêmica
Utilização do software
Matlab com foco em
Curso
simulação de sistemas
ambientais
Visita
Visita técnica a
Técnica SAPOTEC (26/10/2018)
Estudo de concepção de
um sistema de
tratamento para os
Projeto
resíduos sólidos
orgânicos do
CEASA/SERRA
Visita
Princípio de climatologia
técnica

2018-1

Palestra

2018-1

Outra

2018-1
2018-2

Visita
Técnica
Visita
Técnica

2018-2

Visita
Técnica

2018-1

Projeto

Palestra Votorantin

Educação Física

Daniel Zacaron

Educação Física

Rodrigo Rodrigues

Educação Física

Daniel Zacaron

Educação Física

Daniel Zacaron

Educação Física

Pedro Henrique Machado, D.A
educação Física

Educação Física

Daniel Zacaron

Educação Física

Carlos Leandro Tiggemann

Enfermagem

Rosana Pinheiro Lunelli, Fabiano De
Faveri, Patricia Spada

Enfermagem

Fabiano de Faveri, Rosana Lunelli

Enfermagem

Fabiano De Faveri

Engenharia Ambiental

Liziane Crippa, Janice Hamm, Raquel
Finkler

Engenharia Ambiental

Janice Souza Hamm

Engenharia Ambiental

Fernando Eduardo Boff

Engenharia Ambiental

Janice Hamm, Jeferson Oliveira Diehl,
Luciane Calabria, Andrea Timm,
Raquel Finkler, Marcelo Nunes

Engenharia Ambiental

Raquel Finkler

Engenharia Civil

Barbara Jordani

Laboratório de materiais
Engenharia Civil
e construção civil
Visita técnica UHE
Engenharia Civil
Monte Claro
Visita técnica UHE
Engenharia Cívil
Monte Claro 26/10/18
Visita técnica Construção da nova
Engenharia Cívil
ponte Guaíba
Análise de tensões
residuais em peças
Engenharia Mecânica
plásticas injetadas após
tratamento térmico

Angélica Koppe
Fernando Eduardo Boff
Fernando Eduardo Boff
Diego Angelus San Martins

Matheus Luiz Martello, Luciane
Calabri
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2018-2

Visita
Técnica

2018-1

Visita
Técnica

2018-1

Palestra

2018-2

Serviço

2018-2

Outra

2018-1

Visita
Técnica

2018-1

Palestra

2018-2

Palestra

2018-1

Outra

2018-1

Outra

2018-1

Outra

2018-1

Outra

2018-1

Outra

2018-1

Outra

2018-1

Outra

2018-1

Outra

2018-1

Outra

2018-1

Outra

2018-1

Outros

Circuito de Visitas
Engenharia Mecânica
Técnicas
Visita técnica a empresa
Essência di Fiori
Estética e Cosmética
(09/06/18)
Gerenciamento de
resíduos de serviço de
Estética e Cosmética
saúde
Embelezando os
Estética e Cosmética
Professores
II Jornada Científica de
Estética e Cosmética da
Estética e Cosmética
FSG Centro
Universitário
Visita técnica a empresa
Essência di Fiori e a
Farmácia
Vinícola Miolo
1º Ciclo de atualizações
Farmacêuticas "Nanotecnologia
empregada para
melhorar a performance
Farmácia
de formulações
fotoprotetoras" "Nanotecnologia em
ativos cosméticos"
1º Ciclo de atualizações
Farmacêuticas "Desenvolvimento de
vacinas e o carrapato
Farmácia
bovino" - "Farmácia
clínica: atuação e
desafios do
farmacêutico"
Aula Interdisciplinar do
Curso de Fisioterapia: "
Fisioterapia
Trilhas do Conhecimento
"
Fisioterapeutas do
Fisioterapia
Sorriso
Fisioterapia Desportiva
Fisioterapia Aquática na
Fibromialgia
Ambulatório de Terapia
Manual
Atendimentos de
crianças da APAE
Atendimentos
fisioterapêuticos com
suspensão parcial de
peso
Método Pilates
Fisioterapia Respiratória
no paciente asmático
Fisioterapia
dermatofuncional
Fisioterapia Aquática na
Saúde Postural
(09/03/18-21/03/18)

Luciane Calabria
Liziane Crippa

Liziane Crippa
Franciele Zanol

Silene Bazi Ribeiro, Franciele Zanol

Liziane Crippa

Queli Defaveri Varela

Queli Defaveri Varela

Alexandra Renosto

José Davi Oltramari

Fisioterapia

José Davi Oltramari

Fisioterapia

Lidiane Barazzetti

Fisioterapia

Lucas dos Santos

Fisioterapia

Daiane Giacomet Ferreira

Fisioterapia

Daiane Giacomet Ferreira

Fisioterapia

Gisele Oltramari Meneghini

Fisioterapia

Danusa Rossi

Fisioterapia

Silene Bazi Ribeiro

Fisioterapia

Alenia Varela Finger Minuscoli

139

140

2018-2

Outra

2018-2

Outra

2018-2

Outra

2018-2

Projeto

2018-2

Outros

2018-1

Outra

2018-2

Outra

2018-1

Visita
Técnica

2018-1

Ação Social

2018-2

Serviço

2018-2

Visita
Técnica

2018-2

Visita
Técnica

2018-2

Oficina

2018-1

Aula
Inaugural

2018-2

Semana
Acadêmica

2018-1

Outra

Extensão

2018-1

Outra

Extensão

2018-2

Outra

2018-1

Aula
Inaugural

Extensão

Fisioterapeutas do
Sorriso (06/08/1807/12/18)
Atendimentos de
crianças da APAE
(14/08/18-11/12/18)
Projeto Pilates (14/08/18
- 04/12/18)
Grupo de Pesquisa
Científica em
Reabilitação
Fisioterapia
Dermatofuncional em
Feridas e queimaduras
Projeto Integrador do
Curso de Fisioterapia Trilhas de Aprendizagem
(05/03/18-07/12/18)
Comemoração ao dia do
fisioterapeuta (10/2018)
Visita técnica à Feira
Envase Brasil
Participação do evento
beneficente Noque
Solidário - Hotel
Intercity Caxias do Sul
Participação do evento
Festival Moscatel
Visita técnica ao moinho
estrela/restaurante de
cozinha brasileira
Visita técnica ao Arcanjo
Restaurante
Oficinas de controle
estatístico de processos,
ferramentas e normas de
gestão de qualidade
" A atuação do Médico
Veterinário na Saúde
Pública"
I Semana acadêmica da
medicina (SEMAVET FSG) e II Jornada da
semana do médico
veterinário - FSG
I Jornada de diagnóstico
veterinário da serra
gaúcha - rotina
oncológica na rotina
clínica
II Congresso de Direitos
Humanos da FSG - Em
homenagem ao dia
mundial dos refugiados
VI Congresso de
Pesquisa e Extensão da
FSG e IV Salão de
Extensão
Aula inaugural das
disciplinas
semipresenciais

Fisioterapia

Lidiane Barazzetti

Fisioterapia

Daiane Giacomet Ferreira

Fisioterapia

Willian Dhein

Fisioterapia

Renata D' Agostini Nicolini Panisson

Fisioterapia

Silene Bazi Ribeiro

Fisioterapia

Alexandra Renosto

Fisioterapia

Alexandra Renosto

Gastronomia

Cláudia Stefenon

Gastronomia

Cláudia Stefenon

Gastronomia

Cláudia Stefenon

Gastronomia

Luci Kelin de Menezes Quines

Gastronomia

Carina Dutra Manjabosco Borges

Gestão da qualidade

Evandro Dalpissol

Medicina veterinária

Claudia Lautert

Medicina veterinária

Claudia Lautert

Medicina veterinária

Claudia Lautert

Multidisciplinar

Leonardo de Camargo Subtil

Multidisciplinar

Karen Guerreiro, Patricia Spada,
Fábio Tolfo

Multidisciplinar

Nicole Teixeira Sehnem

140

141

2018-1

Outra

2018-1

Outra

2018-1

Aula
Inaugural

2018-1

Outra

2018-1

Palestra

2018-1

Palestra

2018-1

2018-1

2018-1

2018-2

2018-2
2018-2

Pesquisa

2018-2

2018-1

2018-1

2018-1

Extensão

Libras para funcionários
ou professores
Ensino de Língua
Portuguesa para surdos,
estrangeiros e alunos
interessados
Criatividade, Inovação e
Tecnologia
Núcleo de Profissões e
Carreiras
Avaliação de
Crashworthiness em
veículos pesados
Interfaces

Príncipios, prática e
monitoramento de
Curso
processo de
compostagem de
resíduos orgânicos
3ª Semana de Arte e
Estética - PósOutra
Modernismo (11/06/18 14/16/18)
Projeto social:
Outra
aproximando a academia
à comunidade
Ação Comunitária - Dia
Ação Social da Responsabilidade
Social (18/09/2018)
Apresentação de Danças
Ação Social
Gauchescas
(18/09/2018)
Outra
Imersão em Design
Análise das condições de
saneamento básico nos
municípios que
Projeto
compõem o coredeserra:complementação
para o sistema observa
serra
Simulação
computacional de
campos elétricos em
Projeto
escoamentos bifásicos
causados pela presença
de sensores capacitivos
Desenvolvimento de
competências para o
Outra
exercício profissional:
área de engenharia
Competição de Pontes de
Outra
Espaguete 2018/1

2018-2

Outra

Núcleo de engenharia

2018-2

Outra

II Semana Acadêmica
Integrada da Saúde

2018-1

Aula
Inaugural

Multidisciplinar

Claudia Colar Scolari

Multidisciplinar

Claudia Scolari

Multidisciplinar
Multidisciplinar

Luiza Grazziotin Selau, Luciane
Calabria e Cesar Pandolfi
FabioTolfo Ribas, Cássia Ferrazza
Alves

Multidisciplinar

Guilherme Reis, Alexsandro Sordi

Multidisciplinar

Marcos Paulo Reis Quadros, Fernanda
Sartor Monteiro

Multidisciplinar

Daniela Fastofski, Lizia Zorzi,
Luciane Calabria, Janice Hamm,
Raquel Finkler

Multidisciplinar

Ericki Gutierresz e Rodrigo Pissetti

Multidisciplinar

Fernanda Sartor Meinero, Barbara
Bedin

Multidisciplinar

Raquel Finkler

Multidisciplinar

Raquel Finkler

Multidisciplinar

Luiza Grazziotin Selau

Multidisciplinar

Raquel Finkler, Itacir Alves da Silva,
Cesar Pandolfi e Janice Hamm

Multidisciplinar
Engenharias

Jéferson Diehl de Oliveira

Multidisciplinar
Engenharias

Luciane Calabria, Raquel Finler,
André Dupont

Multidisciplinar
Engenharias
Multidisciplinar
Engenharias

Carlos Rodrigo Pinheiro David
Luciane Calabria

Multidisciplinar Saúde

Andrea Tavares, Fernanda Pezzi,
Patricia Spada, Rodrigo Costa
Schuster

Aula inaugural do centro
Multidisciplinar Saúde
integrado de saúde - " A

Fernanda Pezzi e Patricia Spada
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2018-1

Palestra

2018-1

Outro

2018-1

Outra

2018-1

Ação Social

2018-2

2018-2

2018-1

Extensão

2018-1

2018-1

2018-2

2018-2

2018-1

2018-1
2018-2
Extensão

2018-1
2018-1

Extensão

2018-1

saúde na diversidade
cultural, social e
inclusiva"
Palestra: Estilo de vida
contemporâneo e a saúde
das crianças, a visão da
medicina antroposófica
sobre febre, alergias,
Multidisciplinar Saúde
Deise Karine Muller
alimentação e sono. Com
a pediatra Jaqueline
Aguiar Volkmann
Amaral
Confraternização
Intercultural dos
Multidisciplinar Saúde Renata D' Agostini Nicolini Panisson
Migrantes
Desvendando a anatomia
Multidisciplinar Saúde
Liziane Bertotti Crippa
humana vai até a escola
Calendário da Saúde

Multidisciplinar Saúde

Fabiano de Faveri

Dia do Professor e
Multidisciplinar Saúde
Cláudia A. Stefenon
ADSerra
II Simpósio de Saúde
Materno-Infantil Outra
Humanização do
Multidisciplinar Saúde
Rossano Sartori Dal Molin
Atendimento e Temas
contemporâneos
Livro gestão
Outra
contemporânea em
Negócios
Marcos Paulo Dhein Griebeler
debate - volume I
Intercâmbio Los
Reyunos/San RafaelOutras
Negócios
Marcos Paulo Dhein Griebeler
Mendoza/Argentina
(31/01/18-11/02/18)
Palestras do Centro de
Outra
Negócios para empresas
Negócios
Catherine Chiappin Dutra, Fabio Tolfo
e comunidade
Intercambio Los
Reyunos/ San Rafael Outra
Negócios
Marcos Paulo Dhein Griebeler
Mendoza/ Argentina
(25/08/18 - 31/08/18)
Intercambio Los
Reyunos/ San Rafael Outra
Negócios
Marcos Paulo Dhein Griebeler
Mendoza/ Argentina
(11/10/18 - 21/10/18)
Planejamento e educação
financeira, palestra da
Palestra
Negócios
Eduardo Trapp Santarosa
semana nacional da
educação financeira
Seminário de Iniciação
Outra
Científica do Centro de
Negócios
Rafael Perini
Negócios
Semana
Semana Acadêmica do
Negócios
Rafael Perini
Acadêmica
Centro de Negócios
Manutenção e Cirurgia
Outra
Periodontal (14/03/18 Odontologia
Juliane Butze
05/07/18)
Biossegurança na Clínica
Palestra
Odontologia
Rogério Elsemann
de Odontologia
Extensão em Ortodontia
Curso
Odontologia
Marina Lúcia Cumerlato
Preventiva e
Outra
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2018-2

2018-2

2018-2

2018-2
2018-1
2018-2
2018-1

2018-1

Interceptativa (03/2018 07/2018)
Manutenção e Cirurgia
Outra
Periodontal (22/08/18 Odontologia
28/11/18)
Extensão em Ortodontia
Preventiva e
Curso
Odontologia
Interceptativa (08/2018 12/2018)
Lesões Cervicais Não
Cariosas e
Palestra
Odontologia
Hipersensibilidade
Dentinária
III Jornada Acadêmica
Outra
do Curso de Odontologia
Odontologia
FSG
Ação social - festa de
Ação Social
Odontologia
família (12/05/18)
Sonhar Acordado
Ação Social
Odontologia
Sorrindo
eSocial Aplicado à
Palestra
Segurança e Saúde do
PÓS-GRADUAÇÃO
Trabalho
Para começar bem Outra
defina sua prioridade e
Psicologia
organize seu tempo

Juliane Butze

Marina Lúcia Cumerlato

Daniel Galafassi

Rogério Elsemann
Rogério Elsemann
Rogério Elsemann
Janaina Ribeiro Velho, Nelson Beuter
Júnior
Ana Claudia B. Zampieri

2018-1

Outra

Rodas de conversa

Psicologia

Ana Claudia B. Zampieri

2018-1

Outra

Amor romântico e
comportamentos
abusivos

Psicologia

Sandra Giacomini

2018-1

Outra

Atividade Psicanalítica

Psicologia

Ana Claudia B. Zampieri, Julia
Stalliviere

2018-1

Outra

Psicologia

Ana Claudia B. Zampieri

2018-1

Outra

Psicologia

Cássia Ferrazza Alves, Joice Cadore
Sonego e Tania Rudnicki

2018-2

Outra

Psicologia

Ana Claudia Baratieri Zampieri, Julia
Stalliviere, Jeferson da Silva Costa

2018-1

Outra

Psicologia

Silvia Maria Pedrotti Mazzotti

2018-2

Outra

Psicologia

Ana Claudia Zampieri, Cassia
Ferrazza Alves, Elbio Guardia,
Fernanda Prux Susin, Tania Rudnicki

2018-1

Outra

Psicologia

Ana Claudia Baratieri Zampieri e
Marcia Moura Schmit

2018-1

Outra

Psicologia

Tatiele Jacques Bossi, Elbio Nelson
Cardodo Guardia

2018-1

Outra

Contação de Histórias

Psicologia

Maria Marta Só Vargas de Oliveira

2018-1

Outra

Programa de
Atendimento Psicológico
e Ludo Pedagógico -PAP

Psicologia

Tatiele Jacques Bossi

Programa de mentoria
para a pós-graduação
Oficinas de pesquisa
(04/04/18 - 05/12/18)
Jornada Acadêmica da
Psicologia: Autismo Conhecer para entender
Grupo de Convivência
na Melhor Idade
Projeto 2ª Mostra
Científica - Trabalho de
Conclusão de Curso de
Psicologia do Centro
Universitário da Serra
Gaúcha - FSG
I Mostra de psicologia da
saúde FSG
Acompanhamento
Terapêutico no Contexto
Ludo pedagógico
(08/03/18 - 06/07/2018)
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2018-2

Oficina

2018-2

Palestra

2018-2

Outra

2018-2

Outra

2018-1

Pojeto

2018-2

Pojeto

2018-2

Outra

2018-2

Outra

2018-2

Projeto

2018-2

Outra

2018-2

Outra

2018-2

Outra

2018-1

Projeto

2018-1

Palestra

2018-2

Outra

2018-2
2018-1
2018-2

Oficinas formativas
alinhadas à formação do
psicólogo
Setembro Amarelo: Ficar
em silencio em relação
ao suicídio realmente
ajuda a evita-lo?
Considerações acerca do
atendimento para
crianças na terapia
cognitivo
Morte e Luto no
Contexto Hospitalar
Projeto de pesquisa Relação entre carreira e
saúde mental em
estudantes universitários
Projeto de pesquisa Relação entre carreira e
saúde mental em
estudantes universitários
Conhecer para
Ressignificar: Processo
de Transgeracionalidade
Projeto 3ª Mostra
Científica - Trabalho de
Conclusão de Curso de
Psicologia do Centro
Universitário da Serra
Gaúcha - FSG
III Networking da
Psicologia
Acompanhamento
terapêutico no Contexto
Ludo pedagógico
(05/08/18-05/12/18)
Contação de Histórias

Psicologia

Ana Claudia Zampieri, Cassia
Ferrazza Alves, Fernanda Prux Susin,

Psicologia

Ana Claudia Baratieri Zampieri, Julia
Stallivierr

Psicologia

Ana Claudia Baratieri Zampieri, Julia
Stallivierr

Psicologia

Ana Claudia Baratieri Zampieri, Julia
Stallivierr

Psicologia

Cássia Ferrazza Alves

Psicologia

Cássia Ferrazza Alves

Psicologia

Ana Claudia Baratieri Zampieri, Julia
Stallivierr

Psicologia

Ana Claudia Zampieri, Cássia
Ferrazza Alves, Elbio Guardia,
Fernanda Prux Susin, Tânia Rudnicki

Psicologia

Ana Claudia Baratieri Zampieri, Julia
Stallivierr

Psicologia

Tatiele Jacques Bossi e Elbio Nelson
Cardoso Guardia

Psicologia

Maria Marta Só Vargas de Oliveira

Grupo de Convivência
na Melhor Idade
Psicologia
(10/08/18- 07/12/18)
Doença crônica, aspectos
emocionais e seus
impactos na qualidade de
Psicologia
vida e no humor
depressivo
I Painel - Sou
Internacionalista! E
Relações Internacionais
agora?
Debate de Minuto

Relações Internacionais

Semana do
Relações Internacionais
Internacionalista
Experiência
Palestra
Relações Internacionais
Internacional
IV Simpósio de História
Seminário
Relações Internacionais
Militar da Serra Gaúcha
Outra

Silvia Maria Pedrotti Mazzotti

Tânia Rudnicki

Andrei Paula de Vargas e Marieli
Londero
Marieli Loreto, Cezar Roedel
Marieli Loreto, Cezar Roedel
Marieli Londero, Cezar Roedel
José Luiz Silva Preiss
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