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1.  APRESENTAÇÃO 
 

DADOS DA INSTITUIÇÃO  

Código:17348 

Nome da Instituição: Faculdade Alis de Itabirito 

Caracterização de IES: Instituição Privada sem fins lucrativos – Faculdade 

Município: Itabirito 

Estado: Minas Gerais 

 

Coordenador 
Pollyana Christian Gonzaga Mayrink 

 
Representante do Corpo Docente 

 

Iris Marinho Ávila Godinho 

Tamilsy Teixeira Casalechi 

 
Representante do Corpo Discente 

 

Letícia Andrade Senra 

Denise Couto da Silva 

Representante do Corpo Técnico 
Administrativo 

Michelle Oliveira Corradi de Almeida 

Pollyana Christian Gonzaga Mayrink 

Representante da Sociedade Civil 

Raphael Von Rondow Nascimento 

Rogério Hamilton Oliveira 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA), instituída pelo Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior - SINAES, tem como atribuições coordenar os processos de 

avaliação internos da instituição, estimular a cultura da autoavaliação institucional, 

sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com o objetivo maior da constante 

melhoria das deficiências e do fortalecimento das potencialidades da IES. 
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A Faculdade Alis de Itabirito, instituiu por meio da Portaria nº 02/2020, de 

19/08/2020 esta comissão com a finalidade de aprimorar-se em todos os sentidos. 

 

Considerando que a autoavaliação é um processo contínuo, a CPA da Faculdade iniciou 

os trabalhos do novo ciclo avaliativo em 2015. Este é um relatório a autoavaliação 

institucional realizada em 2020.  

 

O presente relatório engloba uma série de análises, propostas, metas e objetivos a 

serem alcançados pela Instituição. 

 

Para a elaboração deste relatório, já foram realizadas as seguintes ações a saber: 

 Análise documental;  

 Análise de organograma, de regulamentos internos e de outros 

instrumentos normativos da IES; 

 Atualização dos instrumentos de autoavaliação; 

 Sensibilização da comunidade acadêmica para iniciar ao novo ciclo 

avaliativo por meio de seminários e reuniões com os diversos setores da 

Faculdade; 

 Aplicação dos questionários à comunidade acadêmica (docentes, 

discentes e técnicos-administrativos); 

 Verificação dos recursos de informação instalados e disponibilizados 

para a comunidade acadêmica; 

 divulgação interna das etapas do processo de avaliação já realizado e de 

seus resultados; 

 levantamento de dados das avaliações anteriores que foram 

incorporados ao planejamento institucional; 

 levantamento de dados na secretaria; 

 levantamento das formas de participação efetiva dos estudantes e 

professores em eventos internos e externos. 
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2. METODOLOGIA 
 

A avaliação é feita através de instrumentos de pesquisas (com questões objetivas e 

abertas), que são apurados por meio de relatórios gerenciais. Além das pesquisas 

realizadas, são feitas reuniões, análise documental e registro do processo através do 

site institucional. 

 
As pesquisas aplicadas:  

 Avaliação docente (semestral); 

 Avaliação de infraestrutura (anual); 

 Avaliação de Satisfação do Professor (anual); 

 Avaliação de Satisfação do Funcionário (anual); 

 Pesquisa com calouros (anual); 

 Pesquisa com concluintes (anual); 

 Pesquisa com campos de estágio; 

 Pesquisa mercadológica (bianual); 

 Avaliação Institucional (Externas) - (Egressos, Representante Sociedade Civil) 

(bianual); 

O que contem nas pesquisas 

Avaliações externas 

I. Quantidade de conceitos satisfatórios nos processos de reconhecimento de 

cursos;  

II. Qualidade da imagem institucional favorável na sociedade; 

III.Qualidade imagem institucional favorável entre os ex-alunos. 

 

Infraestrutura Tecnológica 

I. Utilização Biblioteca Virtual 

II. Utilização dos laboratórios virtuais; 

III. Utilização dos softwares específicos; 

IV.  Utilização de repositórios de conteúdos virtuais; 

V. Quantidade de recursos tecnológicos destinados às aulas virtuais; 

VI. Qualidade dos sistemas institucionais. 
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A coleta e análise de dados acontecem sistematicamente a cada três anos. A avaliação 

para o diagnóstico global é feita a partir da visão docente, discente, dos técnico-

administrativos, egressos e sociedade civil, de aspectos gerais e relevantes dos 

processos de ensino-aprendizagem, das estruturas acadêmicas de todos os cursos, 

detectando pontos de excelência e carência. 

 

Assim sendo, a avaliação deve indicar os seguintes aspectos institucionais: 

relacionamento entre o corpo docente e discente, motivação, grau de comunicação e 

expressão, respeito e valorização das opiniões discentes e da ação didático-pedagógica 

do docente propriamente dita; desempenho interdisciplinar; compromisso com a 

ética; compromisso com o conhecimento; dinâmica de avaliação da aprendizagem e 

domínio de conteúdo pelo docente. 

 

A cada período da avaliação, é organizada uma campanha motivadora para que os 

alunos, professores e funcionários respondam às pesquisas. A Comissão Própria de 

Avaliação organiza as campanhas de avaliação, com o auxílio do Diretor, 

Coordenadores de Curso e representantes de classe, que colaboram para a divulgação 

das datas, formas e objetivos do exercício de avaliar. 

 

Na Avaliação Docente, realizada semestralmente, cada aluno preenche um documento 

contendo as questões referentes às disciplinas nas quais está matriculado no semestre, 

tendo, desta forma, oportunidade de avaliação de todos os docentes.  
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3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 Eixo 1: Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional 

3.1.1 Breve histórico da IES 
 

A Faculdade de Tecnologia dos Inconfidentes, mantida pela Associação de Ensino 

Superior dos Inconfidentes - ASESI, iniciou suas atividades em julho de 2015, 

conforme Portaria MEC nº 166, de 03/03/2015, publicada no DOU de 04/03/2015, de 

Credenciamento da IES. As Portarias MEC nºs 333 e 334, de 05/05/2015 publicadas 

no DOU de 05/05/2015, autorizaram os cursos Engenharia de Produção, Gestão da 

Produção Industrial e Construção de Edifícios, respectivamente. 

 

A Faculdade Alis de Itabirito teve sua denominação alterada, nos termos da Portaria 

nº 264, de 03/042017, do Ministério da Educação, publicada no D.O.U. de 04/04/2017. 

 

Nos termos da Portaria nº 770, de 01/12/2016, do Ministério da Educação, publicada 

no D.O.U. de 02/12/2016, teve os seguintes cursos autorizados: Administração, 

Engenharia Mecânica e Psicologia. 

 

O Curso de Engenharia Civil teve sua autorização nos termos da Portaria nº 676, de 

04/07/2017, do Ministério da Educação, publicada no D.O.U. de 06/07/2017. 

 

Nos termos da Portaria nº 274, de 19/04/2018, do Ministério da Educação, publicada 

no D.O.U. de 23/04/2018, teve os seguintes cursos autorizados: Logística e Gestão de 

Recursos Humanos. 

 

 O curso de Direito teve sua autorização nos termos da Portaria nº 329, de 

11/05/2018, do Ministério da Educação, publicada no D.O.U. de 14/05/2018. 

 

O Curso de Arquitetura teve sua  autorização nos termos da Portaria nº 81 de 

19/02/2019, do Ministério da Educação, publicada no D.O.U de 20/02/2019. 

 

 O Credenciamento da Instituição na modalidade EaD foi autorizado nos termos da 

Portaria nº 532, de 10/06/2020, publicada no D.O.U de 15/06/2020. 
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3.1.2 Projetos e processos de autoavaliação 
 

A avaliação institucional na Faculdade tem como princípio a identificação dos 

problemas, para corrigir possíveis deficiências e para introduzir as mudanças que 

signifiquem uma melhoria imediata da qualidade do ensino e da instituição como um 

todo, de acordo com as dimensões previstas na Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. 

 

A avaliação está, portanto, diretamente vinculada à qualidade e assim exige que 

alunos, professores, funcionários técnico-administrativos, ex-alunos e representantes 

da sociedade civil informem sobre a relevância do ensino e a adequação do mesmo ao 

mercado de trabalho, sobre as ações direcionadas para a investigação científica e a 

extensão, sobre a responsabilidade social e a infraestrutura da Faculdade. 

 

A CPA da Faculdade obedece a Regulamento próprio aprovado pelo Comitê de Gestão 

e sua composição garante a participação de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica, vedando a existência de maioria absoluta por parte de qualquer dos 

segmentos representados. 

 

A avaliação institucional da Faculdade, desde sua criação, está fortalecida com a 

decisão política que a prioriza como forma de diagnóstico e garantia da qualidade em 

educação.  

 

Este envolvimento de todos os segmentos da comunidade acadêmica na realização do 

que pressupõem os Projetos Pedagógicos dos Cursos e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional, constitui-se em princípios para a qualidade em educação. A Faculdade 

assume o ritmo da transformação contínua, onde a preparação técnica e científica 

caminha junto com a reflexão cultural de forma criativa e profunda.  

 

O Programa de Avaliação Institucional objetiva manter os diferentes setores de 

trabalho informados sobre as suas fortalezas e deficiências de tal forma que sejam 

tomadas decisões administrativas que gerem correções dos desvios e carências e/ou 

manutenção do que se mostrou adequado, com vistas a rever e aperfeiçoar o seu 

Projeto Institucional.  
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A metodologia adotada para fins da avaliação institucional pode ser assim resumida: 

todos os segmentos se envolverão no processo respondendo a questionários, 

participando de entrevistas, analisando os aspectos positivos e negativos dos cursos, 

discutindo em grupo as debilidades e fortalezas da Faculdade, também dando 

sugestões que provoquem a melhoria da sua qualidade. Assim, a avaliação 

institucional nesta Faculdade consiste em um processo permanente de elaboração de 

conhecimentos e de intervenção prática, que permite retroalimentar as mais diversas 

atividades da Faculdade, durante todo o seu desenvolvimento e ocorrerá em dois 

momentos:  

3.1.3 Divulgação e análise dos resultados  
 

Na última autoavaliação realizada no ano de 2020 foram diagnosticados os seguintes 

pontos fracos: 

 Marca da Instituição; 

 Oferta de Campos de Estágio; 

 Utilização dos recursos tecnológicos em sala de aula virtual; 

 Comunicação entre instituição, alunos e docentes; 

 Número de sistemas disponíveis; 

 

Na última autoavaliação realizada no ano de 2020 foram diagnosticados os seguintes 

pontos fortes: 

 Bom diálogo entre os funcionários, coordenação, direção e os docentes;  

 Boas condições de trabalho;  

 Os eventos extra-curriculares (palestras, lives, debates, semanas acadêmicas, 

dentre outras) de qualidade; 

 Qualidade de Ensino; 

 Cumprimento das obrigações trabalhistas; 

 Liberdade na atuação docente; 

 Bom relacionamento entre o corpo docente; 

 Bom relacionamento entre os docentes e os alunos; 

 Bons professores;  

 Valor da mensalidade é acessível;  

 Número reduzido de alunos por turma, nas aulas virtuais ;  
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 Eficiência, organização e bom atendimento na pelo Núcleo de Relacionamento; 

 

Pelos resultados da autoavaliação percebe-se uma evolução da IES, pois os pontos 

positivos ultrapassam os pontos negativos. Assim, é necessário potencializar os pontos 

positivos. 

 

Ainda, é necessário trabalhar no sentindo de transformar os pontos negativos em 

pontos positivos, para que tenhamos uma melhora e um crescimento efetivos na 

Faculdade. 

3.1.4 Plano de melhorias a partir dos processos avaliativos 
 

Para que ocorra uma evolução na IES a partir dos dados coletados na última 

autoavaliação a CPA propõe um plano de melhorias que engloba: 

 

 Ampliar a divulgação da marca da Instituição; 

 Fortalecer e ampliar as parcerias com as empresas da região;  

 Ampliar o uso dos recursos tecnológicos em sala de aula, orientando 

professores e acompanhando a utilização e disponibilização; 

 Melhorar e identificar os meios mais eficazes de comunicação; 

 Melhorar a integração dos sistemas disponíveis, incorporando os recursos em 

uma única plataforma; 

3.1.5 Processos de gestão 
 

A partir dos resultados da última autoavaliação institucional, foram desenvolvidos 

vários projetos com o intuito de permitir a evolução da IES e sanar os pontos negativos, 

tais como: 

 

Projeto: Conexão com o Mercado 

Objetivo: Fortalecer e ampliar as parcerias/convênios com as empresas da região, de 

maneira a ampliar o campo de estágio e/ou aproximar a teoria com a prática. 

Ação: Plano de Relacionamento com a Comunidade no entorno a escola, de modo a 

estabelecer convênios, parcerias e oportunidades de estágio para os nossos alunos. 

 



12 

 

 

Projeto: Formação continuado dos Professores 

Objetivo: Ampliar o uso dos recursos tecnológicos em sala de aula. 

Ação: Formação dos professores em recursos digitais e jornada tecnológica, 

assistência e acompanhamento dos professores por tutores de sistemas e tecnologias 

e produção de tutoriais de utilização dos recursos tecnológicos disponíveis. 

Meta: Professores ambientados digitalmente aos sistemas da escola, ampliação da 

utilização dos recursos tecnológicos. 

 

Projeto: Plano de Relacionamento e Comunicação com a Comunidade Acadêmica 

Objetivo: Melhorar e identificar os meios mais eficazes de comunicação. 

Ação: Plano de Ação de comunicação estruturada e contínua com os alunos e 

professores, com identidade visual, personificada e com textos aderentes ao público 

leitor. 

Meta: Indice de Satisafação da Comunidade Acadêmica. 

 

Projeto: Jornada Tecnológica do Professor e Aluno 

Objetivo: Melhorar a integração dos sistemas disponíveis. 

Ações: Diminuir o número de sistemas necessários para o desenvolvimento da sala de 

aula e o aprendizado do aluno. 

Meta: Sistema único para a promoção do aprendizado do aluno. 

3.1.6 Demonstração de evolução institucional 
 

Os resultados da Avaliação Institucional são validados estatisticamente, tendo sido 

realizado o cruzamento dos dados coletados em diferentes segmentos. 

 

A partir dessas atividades da CPA, estabeleceram-se metas e ações que definem o 

trabalho a ser realizado.  

 

Essa metas e ações foram, em sua maioria realizadas, sendo que as que ainda se 

encontram pendentes tem sido objeto de esforço de todos os setores da IES. 

 

Os mecanismos usados para a realização dessas ações são: consultas aos documentos 

(relatórios) da CPA que retratam e levantam a real situação da IES. A partir desta 
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consulta aos relatórios, realizam-se reuniões e seminários com vista a estabelecer 

metas e ações para a melhoria da qualidade institucional em todos os seus aspectos. 

 

A Avaliação Institucional permite a formação de juízos críticos sobre a IES, a partir dos 

seguintes passos: 

 

1. Divulgação dos resultados gerais na unidade e nos cursos; 

2. Retorno individual dos resultados, aos professores do curso, através de documento 

contendo a análise individual do desempenho (entregue pelo coordenador); 

3. Reuniões com corpo administrativo; 

4. Reuniões com corpo docente; 

5. Informativo distribuído aos alunos quanto às melhorias efetivadas a partir da 

solicitação do corpo discente. 

3.2 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 
 

“Este Eixo tem seu foco no PDI e consiste na verificação da coerência existente entre este 

documento e as ações institucionais nas diferentes vertentes de sua atuação acadêmica 

– ensino, pesquisa, extensão e gestão. Pretende, igualmente, verificar os diferentes 

caminhos percorridos (ou a percorrer) pela IES no contexto de sua inserção social, bem 

como sua atuação face à inclusão e ao desenvolvimento econômico e social, tendo sempre 

como base a missão, os propósitos e as metas anunciadas no PDI. Dessa forma, o Eixo 

Desenvolvimento Institucional assume o papel de induzir maior comprometimento da 

IES na construção de seu PDI, priorizando sua coerência e evolução”. 

3.2.1 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 
 

A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere 

à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e 

social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural. 
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Atendimentos e serviços prestados à Comunidade Acadêmica em 2020 

 

Área / Tipo Número 

Atendimento Psicopedagógico / 

Psicológico 

16 

  

Convênios e cooperações  

 

EMPRESA DATA 
CONVÊNIO 

TIPO CONVÊNIO 

CERENNIA Congelados Ltda 01/10/2020 Cooperação  

CASA DE REPOUSO SANTA LUIZA DE MARILAC 01/10/2020 Cooperação  

DIANA RIBEIRO COSTA 28/09/2020 Cooperação  

Douglas Rosendo Barbosa - Sport Defense 14/08/2020 Cooperação  

Fernandes Pereira Comércio 14/08/2020 Cooperação  

Frederico Andrews Duarte 14/08/2020 Cooperação  

IVAN MORGAN DA COSTA LABORATÓRIO LTDA 20/08/2020 Cooperação  

Juliano Souto Menezes EPP - Nutriminas Alimentação 
Coletiva 

14/08/2020 Cooperação  

Marques Braga Comércio LTDA - Panetteria 
Sereníssima 

14/08/2020 Cooperação  

MTJ Agropecuária Ltda 14/08/2020 Cooperação  

Pet shop rpm Ltda 03/11/2020 Cooperação  

Santa Cruz Imóveis  01/11/2020 Cooperação  

Sabrina Silveira Sousa ME 14/08/2020 Cooperação  

SPICE & CHILI Condimentos EIRELLI - LA PIMENTARIA 14/08/2020 Cooperação  

SUPERMERCADO NIQUINI E FILHOS LTDA 13/11/2020 Cooperação  

TC Idiomas  14/08/2020 Cooperação  

TEMPEROS E ESPECIARIAS DA VOVÓ 31/08/2020 Cooperação  

Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda 14/08/2020 Cooperação  
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EMPRESA DATA CONVÊNIO TIPO CONVÊNIO

ACOPLATION MONTAGEM E MANUTENÇÃO 18/12/2017 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

ADESITA 2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

ADS LATIN ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA 25/08/2020 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

AGIEL 23/04/2018 ACORDO COOPERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO ADOLESCER PARA A VIDA 14/02/2019 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

ASSOCIAÇÃO CASA LAR DE ITABIRITO 07/03/2019 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

BAÊTA ENGENHARIA 2019 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

BRG SERVICE EIRELI 2019 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO 26/05/2020 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 12/11/2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO  PROFISSIONAL 24/05/2018 ACORDO COOPERAÇÃO

CENTRO DE FORMAÇÃO CALUAR LTDA 2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

CERENNI ALIMENTOS LTDA 12/08/2020 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

CMOS DRAKE DO NORDEST LTDA 11/10/2016 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

COBRA BRASIL SERVIÇOS,COMUNICAÇÕES E ENERGIA AS 2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

DROGALIMA LTDA 11/05/2020 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

EMTERPEL EMPRESA DE TERRAPLANAGEM PEDROSA 2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO PEREIRA 05/09/2019 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SALVADOR DE OLIVEIRA 2019 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

ESCRITÓRIO PAULO SANTOS BARBOSA 2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

ESTÉTICA RED LTDA 22/08/2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

FAZENDA PASTO DA PORTA E BURACO 18/04/2017 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

FTCONCIV SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL 10/04/2019 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

GLOBAL PEACE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02/11/2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

GOLDTECH I T 2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

HERCULANO MINERAÇÃO LTDA 06/09/2019 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA 18/10/2019 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL 24/09/2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

IRMÃOS FARID LTDA 2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

ITASER-ITABIRITO SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLOGIA LTDA 29/10/2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

IVAN MORGAN DA COSTA LABORATÓRIO LTDA 13/07/2020 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

LABORATÓRIO KLETT DE ANÁLISES CLINICAS 2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

LMF ENGENHARIA LTDA - EPP 2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

MALUCÃO DAS FABRICAS 2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

MARIA FLOR BUFFET EIRELI ME 2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

MARIANA FONTOURA TERRA BENTO 06/04/2019 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

MGE ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 26/11/2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

MICROLINS -SABRINA SILVEIRA SOUZA ME 08/06/2019 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

MTJ AGROPECUÁRIA 2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

NUBE NÚCLEO BRASILEIRO DE ESTÁGIOS LTDA 24/05/2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

PSICOMED 15/10/2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

PWL LOCAÇÕES E SERVIÇOS 27/08/2019 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

ROBERTO CARLOS DO SACRAMENTO 24/11/2017 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

RUBIA CRISTINA BRAGA INOVARE 20/07/2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

SILVANA DUTRA IMÓVEIS  2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL MONSENHOR HORTA 02/12/2019 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA 17/05/2017 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

SUPERMERCADO IRMÃOS MARÇAL NIQUINI 2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

SV TRANSPORTES LTDA 17/05/2019 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

THE VILLAGE ENGLISH SCHOOL 27/02/2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

TRATEMI TRANSPORTES TERRAPLANAGEM E EMPREENDIMENTOS LTDA 09/07/2020 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS 20/09/2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

VALLOUREC MINERAÇÃO LTDA 19/08/2019 CONCESSÃO DE ESTÁGIO

VDL  SIDERURGICA ITABIRITO 2018 CONCESSÃO DE ESTÁGIO
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3.3 Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

 

“No Eixo “Políticas Acadêmicas” analisam-se os elementos constitutivos das práticas de 

ensino, pesquisa1 e extensão, considerando como meta o aprendizado. Enfatiza-se 

também a relação entre as políticas acadêmicas, a comunicação com a sociedade e o 

atendimento ao discente”. 

3.3.1 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
 

Cursos de Graduação oferecidos pela Faculdade em 2020 

1º semestre  2º semestre 

Administração Administração 

Direito Direito 

Engenharia Civil Engenharia Civil 

Engenharia de Produção Engenharia de Produção 

Engenharia Mecânica Engenharia Mecânica 

Psicologia Psicologia 

 

Atividades de extensão em 2020 

 

Atividades 

Adote um idoso - Envio de cartas aos idosos da Casa de Repouso de Santa Luzia de 
Marilac  
Desenvolvimento de habilidades sócio comportamentais em jovens aprendizes na cidade 
de Itabirito em parceria com a Rede Cidadã.  
Desafios enfrentados pelos profissionais da saúde no contexto da pandemia do COVID 19 

Capacitação psicopedagógica para professores do Ensino Fundamental 

Musicoterapia no CAPS AD de Ouro Preto 

Ginástica física e mental no bairro 

Saúde Mental de Mulheres na Pandemia 

Relato das vivências da população transexual nas redes de saúde da cidade de Mariana e 
Ouro Preto.  
Grupo de reflexão "Fala Jovem" 

Grupo de reflexão com familiares de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro 
autista.  
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3.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

 

Ouvidoria  

ENTRADAS VIA DOCUMENTO VIRTUAL 2020 

Atendimentos 180 

 

3.3.3 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 
 

Número de alunos matriculados por curso em 2020 

 

 

Curso 

Matriculados 

1º sem 2020 

Matriculados 

2º sem 2020 

Administração 90 128 

Direito 40 42 

Engenharia Civil 52 90 

Engenharia de Produção 96 84 

Engenharia Mecânica 31 54 

Psicologia 122 117 

 

Número de Estudantes com Bolsas de Estudo em 2020 

 

Bolsas De Estudo e Financiamentos 

Educacionais 

2020 

(1ºsem) 

2020 

(2ºsem) 

FINANCIAMENTOS   

Acreditar 6 3 

FIES 61 53 

PROUN 53 53 

BOLSAS INSTITUCIONAIS   

CAMPANHA VESTIBULAR 405 467 

CONVÊNIO EMPRESA 50 30 

FUNCIONÁRIO OU DEPENDENTE 1 1 
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Eventos realizados pela IES em 2020 

Nome do Evento 

PALESTRA: Arendizagem ativa e Colaborativa, para além do conteúdo 

PALESTRA: O Futuro do Trabalho 

PALESTRA: SOFT SKLIS  

WEBINAR: Oportunidade de Inovar na sala de aula em momentos de mudanças 

PALESTRA: Reaprendizagem criativa 

PALESTRA: O problema pode ser a solução para sua carreira  

PALESTRA: Qual o seu dinossauro? Uma jornada de inspiração, criatividade e 

autodescobrimento Ricardo Fragelli 

PALESTRA: Vacinas e Sociedade 

PALESTRA: Acupuntura e Medicina Chinesa, pontes entre o ocidente e o oriente. 

PALESTRA: "Desenvolvimento Local" na região de Itabirito - MG 

PALESTRA: Osteopatia: Um novo olhar sobre o seu corpo 

MINI-CURSO: Curso Básico de Interpretação de Hemograma 

PALESTRA: Carreira, propósito e liderança. Qual a relação? 

PALESTRA: Experiências inspiradas no livro "MindSet: A Nova Psicologia do 

Sucesso" 

MESA REDONDA: Aplicando as disciplinas do curso de Engenharia CIvil em projetos 

reais 

PALESTRA:Data Science e a carreira em Engenharia Produção 

PALESTRA: Quem sou eu e para onde eu vou?  

PALESTRA: Advocacia, Docência, Academia e Concurso 

PALESTRA: Manutenção, Confiabilidade e Gestão de Ativos em Equipamentos 

Móveis de Mineração 

PALESTRA: Clínica de pequenos para além do consultório 

PALESTRA: O racismo estrutural e as violações de direito na realidade brasileira 

PALESTRA:Covid19: imunidade e diagnóstico 

PALESTRA: Atendimento imediato no esporte: atuação do fisioterapeuta 

PALESTRA: "Como experienciar o Mundo VUCA?" 

PALESTRA: Experiências inspiradas no livro "Os 7 hábitos das pessoas altamente 

eficazes" 

PALESTRA:"O problema pode ser a solução para sua carreira" 
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PALESTRA: Ergonomia e Home Office: Postura e Produtividade em Tempos de 

Pandemia 

PALESTRA: Não estou Estudando e agora? 

PALESTRA: Uma visão Multiprofissional no Manejo do Paciente em UTI COVID 

PALESTRA: Inovação e Futuro das Coisas Hoje 

PALESTRA: O Pensamento das Startups e as Oportunidades de Negócio 

PALESTRA: Criatividade, Mindset e Habilidades do Presente 

PALESTRA: O Futuro chegou! E Agora?  

PALESTRA: PENSE SIMPLES, FAÇA SIMPLES: EMPREENDEDORISMO E RESOLUÇÃO 

DE PROBLEMAS 

PALESTRA: O NOVO JEITO DE APRENDER E ENSINAR 

PALESTRA: O NOSSO FUTURO HOJE 

PALESTRA:  O  USO DAS TECNOLOGIAS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONA 

PALESTRA: A faculdade Alis e a comunidade Acadêmica 

PALESTRA: A faculdade Alis e a relação com o mercado de trabalho da região 

PALESTRA: "Performance comunicativa e sucesso profissional " 

PALESTRA: Inteligência emocional 

PALESTRA:  Bolsa de valores/finanças 

PALESTRA: Tecnologia e inovação 

PALESTRA:  Embaixadores do Bem - açoes com a comunidade Itabirito  

AULA MAGMA: Curso de Direito  

AULA MAGMA: Curso de Psicologia  

PALESTRA: Gestão de Pessoas ou Liderança 

PALESTRA: O mercado de trabalho 

PALESTRA: LABORATÓRIOS Virtuais  

PALESTRA: Abuso de Substâncias Psicoativas como Válvula de Escape 

WEBINAR: Instalações hidrossanitárias pela visão de um profissional formado nos 

EUA como encanador 

Semana Jurídica: Desafios da Justiça trabalho  

Semana Jurídica: Gestão desportiva 

Semana Jurídica: Direito Desportivo 

Semana Jurídica: Teoria da imprevisão 

Semana Jurídica:Regras da Fifa para Transferência 
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Semana Jurídica:Doping e trans no esporte 

Semana Jurídica: Ética, desportiva e direito 

Semana Jurídica: Direito desportivo trabalhista 

Semana Jurídica: Desafio e oportunidades para o clube empresa 

Semana Jurídica: Métodos Alternativos para Solução de Conflitos  

Semana Jurídica: E-sports 

Semana Jurídica: Direito e Mercado de Trabalho 

Start: O futuro Hoje (apresentação das Experiências Aplicadas do 2º semestre de 

2020 

 

3.4 Eixo 4: Políticas de Gestão 

3.4.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 

Número total de docentes da graduação segundo a titulação em 2020 

 Ano de 2020 

Especialistas Mestres Doutor Total 

17 42 5 64 

 

Número de funcionários técnico-administrativos em 2020 

Vínculo Quantidade 

Empregados 16 

 

3.4.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 

Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios. 
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3.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
 

Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior. 

3.5 Eixo 5: Infraestrutura Tecnológicas 

3.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura Tecnológica 
 

Salas de Aula Virtuais, Laboratórios e Salas Especiais em 2020 

 

Descrição do Ambiente 

Salas de Aula Virtual – ZOOM e Meet 

Laboratórios específicos  

Biblioteca Virtual – Minha Biblioteca 

Portais Institucionais 

Conteúdo Virtual de Aprendizagem - SAGAH 

 

 

Total de Serviços Prestado na Biblioteca em 2020 

 

Biblioteca Quantidade 

Número de Consultas 1509 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 
 
 

DIMENSÃO METAS AÇÕES RESPONSÁVEL STATUS 

3ª  

Fortalecer 

parcerias 

com 

empresas da 

região 

 

 

Estabelecer 

Relacionamento 

com a 

Comunidade no 

entorno a 

escola, de modo 

a 

estabelecer 

convênios, 

parcerias e 

oportunidades 

de estágio para 

os nossos 

alunos. 

 

Acadêmico / 

Direção 

Novas parcerias 

estão sendo 

realizadas 

3º e 9º Melhoria no 

serviço de 

apoio 

psicopedagó

gico / 

psicopedagó

gico 

Atendimento 

individualizado 

ao aluno com 

problema 

psicopedagógic

o / psicológico 

Setor 

administrativo e 

Direção 

Foi criado um 

processo 

denominado 

abraço virtual e 

melhorias no 

atendimento estão 

em andamento. 

9º Melhoria na 

comunicação 

com os 

discente 

Pesquisas, 

novas 

tecnologias e 

novas 

abordagens 

Marketing / 

Acadêmico 

 Uma pesquisa foi 

realizada para 

levantamento dos 

canais mais 

utilizados pelos 

discentes. Novas 

tecnologias estão 
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em 

desenvolvimento 

para melhorar a 

comunicação 

entre toda a 

comunicade 

acadÊmica 

7 º Melhorar os 

sistemas 

institucionai

s da IES. 

Desenvolviment

o de plataforma 

única e 

integrada 

 

TI / Acadêmico Foram 

contratados novos 

desenvolvedores e 

foi desenvolvida 

uma plataforma 

que será integrada 

aos demais 

sistemas. 

2º Realizar 

atividades de 

extensão; 

Desenvolver 

mais projetos 

de extensão. 

Coordenadores, 

professores e 

alunos 

Projetos estão em 

desenvolvimento, 

porém com a 

Pandemia foram 

paralizados. 

 

7 º Capacitação 

de 

professores 

nas 

tecnologias  

Capacitar 

continuamente 

e acompanhar 

os professores 

para a utilização 

das novas 

tecnologias de 

apoio a sala de 

aula. 

 

Acadêmico São realizadas 

capacitações a 

cada semestre e o 

acompanhamento 

está sendo 

intensificado para 

garantir a 

utilização dos 

recursos. 
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5. AÇÕES PREVISTAS COM BASE NA ANÁLISE DOS DADOS E NAS 
INFORMAÇÕES 
 

No ano de 2021 a CPA continuará seu trabalho, aplicando e analisando os dados das 

avaliações docentes, tanto no 1º semestre de 2020, quanto no 2º semestre de 2020. 

 

Ainda, continuará a CPA a divulgar os resultados da ultima Autoavaliação Institucional. 

 

Também a CPA deverá continuar seu trabalho junto a comunidade acadêmica no 

sentido de conscientizá-la sobre a importância da Autovaliação.  

 

Com o intuito de melhorar as atividades acadêmicas e de gestão da IES, a CPA, após 

análise dos dados constantes nos itens anteriores, previu as seguintes ações: 

 

Apesar da pesquisa formal ter apontado que a qualidade da comunicação é boa e eficaz, 

em conversas com discentes este foi um problema levantado por estes. Em virtude dos 

diferentes canais de comunicação uma campanha foi realizada com os discentes para 

que houvesse uma atualização cadastral e também uma pesquisa dos meios de 

comunicação mais relevantes para os alunos. Foi reformulada a maneira que a 

comunicação é realizada, sendo mais clara, personificada e condensada. Desta forma, 

é necessário acompanhar as melhorias já realizadas para ver se o objetivo do projeto 

de comunicação está sendo alcançado.  

 

Com a pandemia novos recursos tecnológicos foram incorporados a sala de aula 

virtual, sendo necessário o desenvolvimento de uma plataforma para acompanhar e 

auxiliar o aluno durante o uso da sala de aula virtual. Entretanto, ainda é necessário 

incluir mais recursos a estes sistemas e acompanhar a utilização dos mesmo.  

Com a observância e prática das ações acima expostas será possível uma real e 

significativa evolução da IES. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A CPA busca, durante todo o processo de avaliação, divulgar os resultados a 

comunidade acadêmica.  

 

No âmbito da instituição, os resultados das avaliações são estratificados e divulgados 

nos murais de aviso localizados na instituição, principalmente em sala de aula. 

Também são relatados aos alunos esses resultados durante o período de aulas. Mas 

neste período, de aulas virtuais será divulgado digitalmente os resultados obtidos nas 

pesquisas. 

 

Entretanto, durante o processo avaliativo, ficou claro que, mais do que divulga os 

resultados, é  imprescindível conscientizar a  comunidade acadêmica sobre a 

importância da Autoavaliação Institucional e da necessidade de participação de todos. 

 

Itabirito, 29 de março de 2021.  

Assinaturas: 

Coordenador da CPA:   

Membros da CPA: 

 

 

 
 

 


