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APRESENTAÇÃO 

 

 

Após um longo e árduo trabalho, a Comissão Própria de Avaliação da FDCL apresenta para toda 

comunidade o Relatório Final de atividades de Autoavaliação. Ele representa a consolidação de 

um processo que se iniciou no ano passado por meio da elaboração do projeto de avaliação e que 

se materializa neste momento através da divulgação e análise deste documento.  

Mesmo sabendo das dificuldades inerentes a todo e qualquer processo de avaliação no país, 

especialmente devido à presença de uma forte cultura antiavaliatória em todas as instituições, a 

instalação de uma política, de um programa e de uma comissão de avaliação representou uma 

inovação e um enorme desafio. Para tanto, contamos com total apoio dos órgãos de direção da 

FDCL e da comunidade acadêmica e também com o empenho de todos os membros da CPA. 

Sem essa convergência de interesses, vontades e ideais de todos estes atores que estão 

envolvidos de alguma maneira com as tarefas da FDCL, seria impossível realizar a tarefa 

proposta.  

Como sempre ficamos com uma sensação de incompletude, que poderíamos ter feito melhor. 

Mas, se o presente Relatório não representa um trabalho tão completo como desejaríamos, foi o 

possível face às nossas limitações e as circunstâncias de sua realização e representa um passo 

inicial para outros que se seguirão.  

Para a sua elaboração seguimos o caminho definido na Lei nº 10.861/2004, que criou o SINAES, 

especialmente, ao considerar como roteiro para a avaliação as diferentes dimensões institucionais 

definidas em seu artigo 3º. 

Acreditamos que este Relatório que será submetido à apreciação da Comissão Nacional de 

Avaliação de Educação superior – CONAES possa representar não só o cumprimento de uma 

determinação legal, mas que também seja capaz de se constituir num importante referencial para 

todos nós comprometidos com a Instituição, seja para a continuidade do processo de 

implementação e consolidação da Avaliação Institucional, seja como uma oportunidade de 

contribuir para a melhoria permanente da qualidade da educação na Faculdade de Direito de 

Conselheiro Lafaiete. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O processo avaliativo que a CPA propõe quer ampliar o diálogo entre os atores próprios da 

FDCL e dela com a sociedade, produzindo subsídios para o aprimoramento do ensino, para 

melhor qualificar e intensificar a pesquisa e a extensão, agilizar e racionalizar a gestão, bem 

como torná-la cada vez mais sintonizada com as necessidades da prática acadêmica. 

As dimensões a serem consideradas pela Avaliação Institucional Interna foram estabelecidas pela 

Lei 10.861/04, art. 3º, que instituiu o SINAES. São elas: 

1) A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

2) A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 

normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção 

acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

3) 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; 

4) A comunicação com a sociedade; 

5) As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições 

de trabalho; 

6) 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; 

7) Infraestrutura física, especialmente a de ensino e pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação; 

8) Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e 

eficácia da auto-avaliação institucional; 

9) Políticas de atendimento a estudantes e egressos; 



10) Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade 

dos compromissos na oferta da educação superior. 

 

A avaliação não busca apenas dados. Além deles, procura detectar a percepção dos públicos 

entrevistados em relação às atividades desenvolvidas na e pela FDCL. A partir da análise dos 

resultados e de dados secundários, é possível saber onde estão as deficiências no atendimento às 

necessidades de professores, funcionários, estudantes e ex-alunos. 

Ao propor as questões, a CPA convida a todos os membros da Comunidade Acadêmica a emitir 

sua opinião sincera, com verdadeiro intuito de ajudar a FDCL neste processo de autoavaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Nome/ Código da IES:  FACULDADE DE DIREITO DE CONSELHEIRO LAFAIETE – FDCL 

 

Composição da CPA 

Nome Segmento que representa 

Prof. Leonardo Alves Lamounier* *Presidente 

Prof. Leandro José de Souza Martins Representante do Corpo Docente 

Chrysthiane de Lourdes Nonata Batista Representante do Corpo Técnico-
Administrativo 

Fernanda Karla Alves Pereira Representante do Corpo Discente 

Zilda Helena dos Santos Vieira Representante da Sociedade Civil 
Organizada 

 

Período de mandato da CPA: 2 anos, permitida a recondução. 

Ato de designação da CPA: Portaria DIRG 042/2009, atualizada pela Portaria DIRG 001/2010, 

ambas expedidas pelo Diretor Geral da FDCL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. O PROCESSO 

 

A partir do instante em que foram nomeados os cinco integrantes da Comissão Própria de 

Avaliação, representantes da comunidade universitária e da sociedade civil, constituída em 2009, 

houve um consenso entre os participantes da necessidade do Processo de Avaliação Interna ser 

uma experiência que contasse com a participação de toda a comunidade envolvida com a FDCL.  

Do momento da nomeação, os integrantes da CPA passaram a trabalhar exaustivamente, tendo 

em vista o curto espaço de tempo disponível para elaboração da tarefa proposta. Para tanto, 

contou com forte apoio da Instituição, sem restrições 

Logo de início, os membros da CPA reuniram-se para estudo de documentos: Lei 10.861, que 

institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, Lei nº 9.394, de 

20/12/66, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e PDI – Plano de 

Desenvolvimento Institucional. Em novembro de 2009, o presidente da CPA, Prof. Leonardo 

Alves Lamounier, participou do Seminário sobre o SINAES, em Belo Horizonte, promovido 

pelo INEP/MEC, que também trouxe novas contribuições para o processo. 

Imediatamente, percebeu-se que a CPA estava diante de um enorme desafio, isso porque, até 

então, o modelo de avaliação praticado regularmente na Instituição era de outra natureza, 

diferente da proposta pelo SINAES. Ela contemplava algumas das dimensões do SINAES, mas 

com pouca profundidade, constando basicamente aspectos ligados ao ensino, coletados junto aos 

alunos e professores.  

À medida que a CPA se reunia, produzia um conhecimento mais detalhado das diretrizes e do 

roteiro para a Avaliação Interna. Um cronograma inicial era necessário, tendo em vista que o 

Relatório deveria ser entregue até o dia 30 de março de 2010. O prazo era exíguo, mas a CPA 

trabalhou arduamente para a sua consecução no prazo estipulado. Elaborado o Projeto para a 

Autoavaliação (Anexo 1), que abrangeu a definição de objetivos, estratégias e metodologia, 

recursos e calendários das ações, a CPA passou a buscar a sensibilização e o envolvimento todos 

os segmentos da Comunidade Acadêmica no processo. 

Foram realizadas várias ações que tinham como meta tornar o projeto conhecido da Comunidade 

Acadêmica, com destaque para uma ampla utilização do sítio eletrônico da FDCL (Anexo 2), 

envio de emails para os alunos, professores e funcionários, além de reuniões com equipes de 

trabalho da Instituição e de visitas às salas de aula. Para essa divulgação, folders foram criados e 

cartazes foram afixados nos espaços físicos de toda Instituição. 

 



4. A COLETA DE INFORMAÇÕES  

 

Em suas reuniões, a CPA definiu a estratégia e os métodos de coleta de informações, definindo 

cada instrumento em função da especificidade de cada uma das dimensões a serem avaliadas. 

Foram definidos os usos de metodologia quantitativa (por meio de questionários), de relatórios 

institucionais, entrevistas com algumas pessoas-chave na Instituição. Em um primeiro momento, 

portanto, a CPA levantou junto aos diversos membros colegiados da FDCL informações precisas 

sobre a natureza, funcionamento, atividades desenvolvidas e outras propostas. Este elemento 

serviu à CPA como instrumento de conhecimento destes órgãos, bem como meio para avaliá-los, 

ao cotejar estes dados com os obtidos pela pesquisa quantitativa (questionários e entrevistas). 

Especificamente em relação à metodologia quantitativa, foram estabelecidos o número de 

questões, os tipos de públicos a serem consultados e as dimensões que seriam contempladas nos 

questionários, conforme pode ser visto no Anexo 3. 

As respostas aos questionários não foram identificadas. A CPA soube apenas qual dimensão da 

Comunidade Acadêmica o(a) respondente pertence, para permitir as análises setoriais. No 

preenchimento pelos alunos, funcionários e professores, foram solicitadas a matrícula e uma 

senha, uma vez que a CPA colocou um contador no programa que contém o questionário 

eletrônico. Esta rotina fez o filtro de confiabilidade, evitando que pessoas não pertencentes a um 

dos segmentos da Comunidade Acadêmica da FDCL pudessem preencher algum questionário 

provocando informações falsas, bem como evitar duplicidades de preenchimento. 

Há de ressaltar algo que é bastante lógico, mas que necessita ser registrado: a diferença entre as 

perguntas integrantes dos questionários de professores, alunos e funcionários. Alguns itens foram 

comuns, mas outros foram explorados mais detidamente em um público do que em outro, pois 

sabemos que certas dimensões são mais afeitas e, diríamos até, mais relevantes para um grupo de 

entrevistados do que para outro. Isso pode ser facilmente comprovado por meio da leitura dos 

questionários, no Anexo 4 do presente. Por outro lado, importa frisar também que os 

entrevistados representam uma amostra significativa estatisticamente, ainda que os resultados 

obtidos precisem de maior enfoque para uma tomada de atitude mais concreta. A opinião dos 

entrevistados serve como referência/ou é um indicador para que seja feita uma avaliação da 

FDCL, ao lado de outros elementos que a metodologia da autoavaliação considerou mormente 

importantes. 

Os questionários foram elaborados pelos membros da CPA e respondidos por professores, alunos 

e funcionários, por via eletrônica, já que eles estavam disponíveis on line na página do sítio 

eletrônico da FDCL (www.fdcl.com.br). Nas semanas que precederam à aplicação dos 



questionários, a CPA procurou sensibilizar os possíveis entrevistados para a importância da 

contribuição de todos ao processo de avaliação. Concomitantemente, como parte da estratégia de 

sensibilização, lembretes para o preenchimento do questionário, em forma de mensagens, foram 

enviadas para os correios eletrônicos do professores, alunos e funcionários. 

Conforme descrito, a Avaliação Institucional foi agregada ao sítio eletrônico da FDCL e 

disponibilizada para consulta interna e externa, fornecendo um conjunto de informações 

fundamentais. A construção dos questionários foi feita de forma que fossem disponibilizados e 

respondidos on-line, com a garantia expressa de que a identidade do respondente seria 

preservada. O acesso seria feito via login e senha, garantindo o anonimato do respondente bem 

como a contagem da opinião uma só vez, já que a possibilidade de mais de um acesso estaria 

vetada. As informações foram coletadas, armazenadas em um banco de dados e posteriormente 

processadas para serem objetos de análise da CPA. 

Coletados os dados dos questionários e as informações institucionais, a CPA se reuniu para tratar 

da elaboração do presente Relatório Final, em que consta a demonstração dos resultados, 

avaliação das informações e interpretação das informações. Ressaltando que esse relatório tem 

como fulcro, por um lado, enumerar possíveis deficiências e destacar as potencialidades da 

Instituição, por outro, tem o compromisso de apontar os prováveis caminhos para a solução dos 

problemas e para a maximização das virtudes. Desse modo, visa contribuir para o aprimoramento 

da gestão e para um futuro promissor para a Instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. A ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS COLETADOS 

 

Apresenta-se, aqui, o ponto principal desta autoavaliação. Conforme já relatado, os dados 

obtidos por informações institucionais mais a coleta de informações em questionários específicos 

foram estudados pela CPA e, para determinar os resultados obtidos, organizou-se todos eles de 

acordo com as dimensões do SINAES, n. 10.861, art. 3°. 

 

 

4.1- Dimensão 1 – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Para a análise desta dimensão foram coletados informações por meio de questionários e de 

informações fornecidas pela própria instituição. Optamos por conhecer as percepções que os 

diversos atores participantes do processo educacional têm da Instituição. Buscamos medir o grau 

de conhecimento básico acerca da Missão, do PDI e do Projeto Pedagógico da FDCL. 

Constitui a missão da FDCL “Formar, com base na ética científica e na excelência do ensino do 

Direito, indivíduos tecnicamente capacitados e socialmente responsáveis”. Especificamente, a 

FDCL tem como objetivo ministrar educação escolar de nível superior, em todos os ramos do 

Direito, de forma científica, atualizada e permanente, contribuindo para a valorização da justiça e 

da cidadania. Ao mesmo tempo, procura fomentar o desenvolvimento humano e comunitário por 

intermédio da interação com a sociedade, da expansão do conhecimento e do intercâmbio 

educacional, na preparação e formação bacharéis no campo do saber jurídico, visando seu 

progresso intelectual, ético, cultural e social, pela aplicação da técnica e da ciência. 

 

Aspectos avaliados 

• Concretização das práticas pedagógicas e administrativas e suas relações com os 

objetivos centrais da instituição, identificando resultados, dificuldades, carências, 

possibilidades e potencialidades,  

• Características básicas do PDI e suas relações com o contexto social e econômico 

em que a instituição está inserida;  

• Articulação entre o PDI e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) no que diz 

respeito às atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica, gestão 

institucional e avaliação institucional. 



 

Análise dos resultados 

Os resultados apontam que em sua maioria, os entrevistados desconhecem tanto a missão como o PDI 

e o Projeto Pedagógico da FDCL. Alunos, Professores e Funcionários apresentaram ter um 

conhecimento geral abaixo do desejado sobre estes itens avaliados. É preciso ressaltar que mesmo se o 

conhecimento fosse alto isso não significaria de imediato a adesão. O fato de haver uma baixa 

percepção da missão da Instituição não indica que os alunos, professores e funcionários não se dêem 

conta dos objetivos gerais da FDCL, bem como de qualquer outra IES, que é ensinar.  

Provavelmente a missão é conhecida de forma obliqua e o indicador disso é a longa tradição da 

instituição que é referência de ensino de Direito na região e é procurada por um grande número de 

alunos que buscam nela estudar e se profissionalizar. O mesmo pode-se afirmar em relação aos 

professores e funcionários que também compartilham provavelmente uma visão semelhante do papel 

da instituição, de modo amplo, mesmo não conhecendo de forma precisa a missão dela. Isso a nosso 

ver, de forma indireta, provavelmente evidencia que aderem a essa missão. 

A CPA apresenta como sugestão, que a Faculdade estabeleça um trabalho contínuo para que tanto a 

comunidade acadêmica como toda a sociedade possam conhecer exatamente qual a missão, o PDI e o 

Projeto Pedagógico da Instituição. Com isso, acreditamos que será mais fácil para a FDCL mobilizar 

todo o público no seu entorno, que sabe da sua importância, na consecução dos seus objetivos 

primordiais. 

 

 

4.2- Dimensão 2 – Política de Ensino e Pesquisa 

 

Esta dimensão requereu uma maior atenção neste processo autoavaliativo, não só por sua 

temática tocar mais de perto os membros da Comunidade Acadêmica, mas, sobretudo pela 

importância desta dimensão na vida acadêmico-institucional da FDCL. O próprio questionário 

disponibilizado para a pesquisa quantitativa e para o filtro no conhecimento da opinião dos 

diversos segmentos foi mais elaborado, proporcionando a cada campo da Comunidade 

acadêmica uma especificidade maior. Assim, dados institucionais foram cotejados com o 

questionário quantitativo e o relatório histórico com base em textos documentais. 

 

 



Aspectos avaliados: 

• Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão da FDCL; 

• Mecanismos e procedimentos para estímulo à produção acadêmica, bolsas de 

pesquisa, monitoria e demais modalidades. 

 

Análise dos dados institucionais 

Como já citado, houve, sem intenção prévia, uma centralização do método autoavaliativo nesta 

dimensão. A FDCL, em seus membros, já praticava, há um longo tempo, uma autoavaliação 

sistematizada nestes mesmos elementos, o que sem dúvida influenciou por demais na “extensiva 

atenção” dada a este ponto. 

A interdisciplinaridade é tema fundamental para as práticas pedagógicas da FDCL. Seguindo sua 

estrutura curricular, todos os períodos se ajustam sequencialmente, não só em relação ao aspecto 

temporal, sobretudo na dimensão dos conteúdos que são trabalhados nas mais diversas 

disciplinas. As práticas pedagógicas de ensino e pesquisa atualmente formalizadas na FDCL 

procuram dinamizar cada vez mais o desenvolvimento de atividades práticas integradas à 

formação do graduando, como investimento para a preparação de profissionais críticos e aptos ao 

seu permanente desenvolvimento intelectual. Incentiva, assim, o trabalho de pesquisa, visando o 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da cultura, promovendo assim o 

entendimento do homem e do meio em que vive. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB (Lei n. 9.394/96), alicerçada nos 

fundamentos do ensino universitário, quais sejam, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, prevê que a educação superior tem como finalidades "[ ... ] estimular a criação cultural 

e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo" e, ainda, ''[. .. ] incentivar 

o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência" (art. 43, 

incisos I e III) (BRASIL, 1996). A referida norma veio disciplinar uma descoberta já antiga das 

universidades públicas: a de que o ensino superior deve refletir sobre o conhecimento que 

procura transmitir e sobre a formação que deve necessariamente proporcionar aos seus alunos. 

De acordo com a Resolução CNE/CES nº 9/2004, o curso de graduação em Direito deverá 

“assegurar, no perfil do graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade 

de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, 

interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de 

visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, 



indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento 

da cidadania”. 

Para realizar este projeto, a FDCL contempla, em seu Projeto Pedagógico e em sua Organização 

Curricular, conteúdos e atividades que atendam aos seguintes eixos interligados de formação: 

Eixo de Formação Fundamental, Eixo de Formação Profissional e Eixo de Formação Prática. 

Seu conjunto deve propiciar o desenvolvimento do raciocínio jurídico do aluno e o domínio dos 

conhecimentos técnico-jurídicos necessários à solução de problemas jurídicos. Segundo outro 

critério de classificação, as disciplinas dividem-se, ainda, em Disciplinas Obrigatórias e 

Disciplinas Optativas. Disciplinas Obrigatórias são aquelas constantes do núcleo comum da 

estrutura curricular, devendo ser igualmente cursadas por todos os alunos da Graduação. Já as 

Disciplinas Optativas: são aquelas susceptíveis de escolha pelo aluno, a partir de um conjunto de 

Disciplinas previamente determinadas e regularmente oferecidas. Elas permitem, na técnica do 

currículo flexível, que o aluno determine parcialmente os conteúdos que cursará, em atenção a 

suas potencialidades, interesse e vocação. Além das Disciplinas Obrigatórias, o estudante deve 

cursar, como conteúdo necessário para integralização curricular, ao menos 6 Disciplinas 

Optativas (180 h).  

O Eixo de Formação Prática objetiva a integração entre a prática e os conteúdos teóricos 

desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente nas atividades relacionadas com o Estágio 

Curricular Supervisionado, Trabalho de Curso e Atividades Complementares. A finalidade do 

Estágio é proporcionar uma complementação à formação acadêmica, possibilitando a integração 

entre o aprendizado teórico e a vivência prática em situações reais. É obrigatório para os cursos 

de formação profissional e deve ser realizado de acordo com a Estrutura Curricular do curso. O 

Trabalho de Curso é um requisito curricular necessário para a obtenção do Diploma de 

Graduação e tem por objetivo básico o treinamento do estudante no que concerne à concatenação 

dos conceitos e teorias, adquiridos durante o curso, em torno de um projeto. É desenvolvido pelo 

estudante sob a orientação de um professor do curso. Por fim, as Atividades Complementares de 

Graduação são aquelas que propiciam conhecimento relevante para o processo de ensino-

aprendizagem em Direito, aperfeiçoando e desenvolvendo o mesmo processo, conforme os 

critérios de interdisciplinaridade e de flexibilização curricular e para integralizar a Grade 

Curricular do Curso de Direito. Têm como objetivo incentivar o aluno a participar de 

experiências diversificadas que contribuam para a sua formação humana e profissional, 

atendendo às diretrizes nacionais do Curso de Direito. 

A Prática Jurídica é componente curricular obrigatório. A obtenção dos créditos em Estágio 

Supervisionado/Prática Real depende da apuração da assiduidade e sucesso em processos de 

avaliação. A principal – mas não a única – atividade componente do Eixo de Formação Prática 



consiste no Estágio Curricular Supervisionado, desenvolvido sob os auspícios do Núcleo de 

Prática Jurídica – NPJ. As atividades do Estágio desenvolvem-se em regra no próprio Núcleo, 

sendo permitida a realização de parte da carga horária em instituição conveniada, objeto de 

fiscalização e acompanhamento por parte do Núcleo através de Relatórios e Visitas in loco. 

Com estes elementos, a FDCL tem seu Curso de Graduação semestralmente, em turnos 

matutinos ou noturnos. Para ambas os turnos, estão previstas atividades a serem 

obrigatoriamente cumpridas aos sábados e/ou à tarde. O Curso desenvolve-se por 10 semestres 

(períodos) consecutivos, compreendendo 3780 horas de atividades teórico-práticas de ensino, 

pesquisa e extensão, conforme Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007.  

Prazo mínimo para a conclusão do Curso: 5 (cinco) anos. 

Prazo máximo para a conclusão do Curso: 8 (oito) anos. 

 

A Pós-Graduação também é ponto importante na FDCL, de modo que a Instituição já conta com 

todos os recursos para abrir cursos de atualização e especialização lato sensu, nas seguintes 

áreas: 

• Curso de Atualização em Direito Privado (Extensão - Presencial) 

• Curso de Atualização em Direito Público (Extensão - Presencial) 

• Curso de Especialização em Direito Privado (lato sensu- Presencial) 

• Curso de Especialização em Direito Processual (lato sensu - Presencial) 

• Curso de Especialização em Direito e Processo do Trabalho (lato sensu -
Presencial) 

• Curso de Especialização em Direito Público (lato sensu - Presencial) 

O Núcleo de Extensão e Pesquisa da FDCL é o órgão encarregado de apoiar, coordenar e 

divulgar a realização de atividades extensivas articuladas com o ensino e a pesquisa. Tem como 

objetivos estabelecer uma relação dialógica, transformadora e integradora, entre a instituição e a 

sociedade, de modo a implementar uma política de desenvolvimento das atividades de pesquisa e 

extensão acadêmica para aprimorar o ensino e a capacitação dos acadêmicos. 

As atividades de extensão reafirmam o compromisso social da FDCL, como forma de inserção 

nas ações de promoção e garantias de valores democráticos, de igualdade e desenvolvimento 

social, compreendendo a extensão como prática acadêmica que objetiva interligar a Instituição, 

em suas atividades de ensino e pesquisa com as demandas da comunidade. 



 

Análise dos resultados estatísticos 

O corpo docente tem uma visão positiva das políticas de pesquisa e extensão especialmente em 

relação à organização de eventos científicos e de extensão. Há ainda um conhecimento relativo 

aos processos referentes à Pós-Graduação, enquanto que, em relação ao incentivo e 

desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão, o quadro se mostra bem otimista. Há 

também concordância entre os professores de que a Instituição tem um quadro docente suficiente 

para atender às atividades de ensino, pesquisa e extensão, previstos no PDI e nas Propostas 

Pedagógicas dos Cursos. 

A CPA deduziu de suas reuniões a necessidade de incentivo sistemático ao Corpo Docente e 

Técnico-Administrativo para que participem de Seminários, Congressos, Cursos, Simpósios 

Nacionais e Internacionais, na busca de qualidade que se deseja obter e manter. Uma proposta 

efetiva é a realização de Oficinas de Pesquisa, que tanto capacitem os professores na Pesquisa 

científica, como também os oriente para a atualização de conhecimentos e para uma maior 

produção bibliográfica. Criar e implementar um fórum permanente de debates do ensino de 

graduação e Intensificar oficinas pedagógicas com os docentes dos cursos da graduação para 

aumentar o número de publicações científicas do corpo docente são outros planos a médio prazo. 

A CPA propõe para que haja gradativo Aumento dos Projetos de Extensão em parceria com 

órgãos Públicos, empresas privadas e organizações sociais, aumentando o número de pessoas 

diretamente atendidas pelas atividades de extensão. Acredita, também, ser necessário aprofundar 

a inclusão da extensão como componente curricular no Projeto Pedagógico do curso de 

graduação, buscando a criação de alternativas com disciplinas que promovam a 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Em relação aos funcionários, a pesquisa demonstrou dois aspectos relevantes: o primeiro é a 

visão positiva que os funcionários têm das políticas de ensino, pesquisa e extensão. A CPA 

salientou, na análise desses dados, que muitos funcionários participam destas atividades. O 

segundo aspecto é que os funcionários consideram bom o nível de ensino da FDCL. 

Quanto aos estudantes, a pesquisa se desenvolveu em três pontos específicos: a percepção do 

estudante em relação a sua vida acadêmica e seu compromisso com a Instituição; a visão 

genérica do estudante das políticas de ensino e pesquisa e, por fim, a percepção dos estudantes 

em relação ao Corpo Docente. Os resultados da pesquisa se mostraram positivos em todas as 

instâncias, ocasionando certa expectativa positiva para os trabalhos da FDCL junto aos 

estudantes. Claro que a CPA também recebeu de modo muito exitoso esta percepção dos alunos, 



ressaltando que a FDCL precisa cada vez mais aprimorar estas políticas e acordo com as 

expectativas do corpo discente, tão diversificado como se percebe atualmente. 

Algumas atividades precisam ser continuadas, outras reformuladas. No primeiro grupo, saliente-

se a atualização constante de conteúdos das disciplinas, ofertas de cursos de extensão e grupos de 

pesquisa que fomentem a pesquisa junto aos estudantes: Implantar dois ou três Grupos de 

Pesquisa como germe para futuro Programa de Mestrado são procedimentos exequíveis a curto 

prazo. Além disso, a FDCL deverá implantar um programa de monitoria para o corpo discente, 

primando pelo incentivo ao aprofundamento dos estudos das disciplinas. 

 

 

4.3- Dimensão 3 – Responsabilidade Social 

 

A CPA utilizou-se de dois instrumentos principais: o questionário quantitativo e um histórico das 

ações da FDCL a respeito de sua responsabilidade social. 

 

Aspectos avaliados:  

Os aspectos avaliados foram: 

• As atividades institucionais que interagem com a sociedade; 

• As políticas de inclusão da Instituição. 

 

Análise de resultados: 

Os dados institucionais indicam que a atuação da FDCL apresenta pontos positivos em relação à 

esta temática. As ações empreendidas pelo FDCL, tais como, projetos e programas de extensão, 

atividades de integração sócio-cultural e programas educativos, atendimento jurídico aos 

carentes através do NPJ e um programa de bolsas para atendimento dos estudantes mais pobres 

são evidências de uma preocupação em estar em sintonia com as demandas da sociedade. 

Ademais, há um programa de inclusão de deficientes concretizado no projeto dos prédios, de 

modo a facilitar a locomoção e o conforto. Os dados da pesquisa também demonstram uma 

percepção e um reconhecimento da atuação da Faculdade no tocante a este aspecto. 

Mesmo diante deste quadro favorável, a CPA apresenta metas e sugestões para serem 

implementadas na FDCL e que agregariam mais valor a esta dimensão analisada, tais como: 



implantação de um balanço social para explicitar os compromissos éticos e sociais da FDCL; 

inclusão no conteúdo das disciplinas do tema responsabilidade social; aperfeiçoamento dos 

projetos de extensão e de políticas institucionais de inclusão de discentes. Além da prestação 

gratuita de serviços jurídicos à comunidade carente, por intermédio de seu NPJ, a FDCL deverá 

promover ações de cunho social, sob a supervisão de uma Assessoria de Comunicação Social, de 

forma a inserir a instituição definitivamente nesse contexto. 

 

 

4.4- Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade 

Para análise deste tópico foram utilizados os dados institucionais e os resultados da pesquisa 

quantitativa. 

 

Aspectos avaliados: 

• Políticas de comunicação com a sociedade em geral e com estudantes, 

professores, funcionários e egressos. 

 

Análise de resultados 

A CPA analisou os instrumentos utilizados pela FDCL para efetivar a sua comunicação com o 

publico no seu entorno. Foram avaliados os meios de comunicação internos e os externos com a 

sociedade, que se dá por meio das mídias impressas e eletrônicas. 

Os resultados da pesquisa quantitativa apontam um grau de conhecimento mais alto dos 

professores e funcionários sobre os meios de comunicação utilizados pela FDCL, bem como uma 

avaliação positiva do impacto deles na gestão e missão da Instituição A comunicação interna da 

FDCL como Instituição cumpre seus objetivos de informação e orientação a professores e 

funcionários. 

Em relação aos alunos, verificou-se um grau de conhecimento menor e uma avaliação não tão 

positiva. Provavelmente, o primeiro aspecto contaminou o segundo, já que avaliar algo que não 

se conhece tão bem pode gerar distorções. De qualquer forma, esta percepção demonstrada pelos 

alunos aponta para a necessidade de aprimoramento dos mecanismos comunicacionais utilizados 

pela FDCL. 

A CPA apresenta como sugestão aprimorar todos os instrumentos de comunicação possíveis que 

a FDCL dispõe. A utilização eficaz dos meios de comunicação permitirá transmitir para os 



membros da comunidade acadêmica e a sociedade de forma clara as mensagens e informações 

relevantes para a consecução de sua missão institucional. Especificamente, propõe: Implantar um 

boletim eletrônico de notícias e consolidar o Sistema de Informações (SI) Acadêmicas, visando 

atender às demandas de consultas por parte dos docentes, discentes e gestores. Finalmente, 

sugere, a longo prazo, desenvolver um sistema de informações gerenciais, extração de relatórios, 

gráficos e construção de indicadores. Intensificar oficinas pedagógicas com os docentes dos 

cursos da graduação Consolidar o Sistema de Informações (SI) Acadêmicas, visando atender às 

demandas de consultas por parte dos docentes, discentes e gestores. 

 

 

4.5 Dimensão 5 - As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 

trabalho 

 

A CPA destacou esta seção da pesquisa para coletar principalmente a opinião dos funcionários e 

professores sobre esta temática. 

 

Aspectos Avaliados: 

• Planos de Carreira, especificamente no tocante aos critérios de admissão e de 

progressão na carreira; 

• Os programas de qualificação e aperfeiçoamento profissional;  

• A qualidade de vida de docentes e funcionários administrativos;  

• O ambiente de trabalho dentro da FDCL. 

 

Análise dos resultados 

O plano de carreira administrativa da FDCL assemelha-se, por princípios e pela Política de 

Recursos Humanos, ao plano de carreira da docência. 

Aos servidores administrativos são oferecidos, além do obrigatórios por Lei, benefícios 

individuais adicionais, chamados vantagens pessoais, que compõem a remuneração. São elas: 

anuênio e assistência médica individual. A cada nível galgado, seja horizontal ou vertical, há um 

diferenciação salarial. 



O regime de trabalho dos funcionários da FDCL obedece aos ditames da CLT - Consolidação 

das Leis do Trabalho e das CCT - Convenções Coletivas de Trabalho. Estão em curso 

providencias para alterar o perfil do regime de trabalho do corpo docente da FDCL, a fim de 

ampliar a presença de docentes em Regime Integral e Parcial. 

As opiniões da maioria dos entrevistados convergem quando foi medida a adequação entre a 

quantidade e a qualidade dos servidores da FDCL em relação à sua missão. A maioria dos 

respondentes dos três grupos destacou haver um numero suficiente e ajustado de docentes e 

técnicos administrativos para o cumprimento dos objetivos da Instituição.  

Em relação aos planos de carreira, os programas de qualificação e aperfeiçoamento profissional, 

sobre a qualidade de vida de docentes e funcionários administrativos, política salarial e a 

satisfação com o trabalho, as respostas indicam que há uma boa avaliação tanto dos funcionários 

como dos professores sobre estes tópicos. Apenas em relação aos critérios para admissão e 

progressão profissional, a maioria dos professores expressou haver uma ausência de clareza e 

objetividade no tocante a este aspecto.  

Acredita-se que esta avaliação bastante satisfatória sobre esta dimensão é fruto da capacidade da 

Instituição de administrar e gerir bem seu pessoal. Como exemplos destacam-se o pagamento em 

dia dos salários, inclusive de gratificações como os anuênios, a cobertura do plano de saúde que 

foi implantado durante o ano de 2009, um bom ambiente de trabalho, marcado pela cordialidade, 

cooperação, (visão positiva, captada por meio das opiniões dos servidores da Faculdade), dentre 

outros. 

Como sugestão, a CPA recomenda que a FDCL explicite de forma clara os critérios de admissão 

e progressão profissional da Instituição, o que poderia por meio de um manual ou de um 

regulamento sobre o assunto e que também sejam incentivadas instancias ou mecanismos para 

auferir de modo freqüente o grau de satisfação dos servidores da Instituição. Poderia também ser 

utilizado para este fim, de modo suplementar, um meio de comunicação interna já existente, o 

informativo do RH, que é distribuído mensalmente, juntamente com os contracheques. 

 

 

4.6- Dimensão 6 – Organização e Gestão Institucional 

 

Os instrumentais utilizados para a avaliação dessa dimensão foram perguntas do questionário e 

dados e documentações fornecidos pela FDCL. 

 



 

Aspectos avaliados: 

• Modo de funcionamento, composição e atribuições dos órgãos colegiados;  

• Uso da gestão e tomadas de decisão em relação às finalidades da Instituição;  

• Modos de participação dos agentes na gestão.  

 

Análise dos resultados: 

Em geral, a percepção dos entrevistados é positiva em relação à organização e gestão da FDCL. Há um 

entendimento positivo majoritário dos professores e funcionários e um pouco menor entre os alunos. 

O ambiente físico da FDCL é uma das facetas que denotam a boa estrutura organizativa, bem como a 

distribuição de cargos e responsabilidades nos diversos núcleos que compõem a administração da 

FDCL. Conforme Anexo 5, pode ser observada como se concretiza esta organização.  

Em relação aos instrumentos de gestão, embora bem avaliados, a CPA destaca a necessidade de 

continuação desta tendência e sempre que possível, abrir canais para estimular maior participação nas 

decisões da Faculdade. Neste sentido, sugere-se desenvolver uma comunicação interna mais eficaz que 

atinja efetivamente toda a comunidade acadêmica. 

 

 

4.7- Dimensão 7 – Infraestrutura Física 

 

Os instrumentos utilizados para avaliação desta dimensão foram a pesquisa quantitativa e o 

levantamento e análise dos dados fornecidos pela FDCL. 

 

Aspectos avaliados: 

• Adequação da infraestrutura da instituição: salas de aula, biblioteca, laboratórios, 

áreas de lazer, equipamentos de informática, dentre outros às funções precípuas da 

FDCL. 

 

A Faculdade de Direito Conselheiro Lafaiete é um estabelecimento isolado de ensino superior 

sendo uma entidade de direito privado situada na Rua Lopes Franco, n.º 1001, Blocos C/D, 



Bairro Carijós, em Conselheiro Lafaiete – MG, em região geograficamente estratégica, com 

acesso facilitado por rodovias estaduais e federais, recebendo alunos de inúmeras cidades num 

raio de até aproximadamente 100 Km. 

Sua infraestrutura, em geral, conta com os seguintes componentes: 

- 20 (vinte) salas de aula, equipadas com infra-estrutura para recursos multimídia 

(TV-Som-Imagem), com capacidade para até 70 (setenta) alunos; 

- 01 (um) auditório, com capacidade para 200 (duzentas) pessoas; 

- 01 (um) teatro, com capacidade para 600 (seiscentas) pessoas, equipado com 

sonorização profissional, iluminação cênica e recursos de informática e multimídia 

(TV-Som-Imagem), incluindo um camarim;  

- 01 (um) complexo administrativo composto por: 

 - Diretoria; 

 - Sala de Reuniões; 

 - Secretaria; 

 - Tesouraria; 

 - Centro de Processamento de Dados; 

 - Almoxarifado; 

 - Arquivo Circulante; 

 - Arquivo Morto; 

 - Reprografia; 

 - Atendimento; 

 - Depósito de Material de Limpeza; 

 - Refeitório; 

- 01 (uma) lanchonete completa; 

- 02 (duas) portarias automatizadas com catracas eletrônicas de controle de acesso; 

- 06 (seis) banheiros coletivos; 

- 09 (nove) banheiros individuais; 



- 01 (uma) sala de professores composta de 15 (quinze) boxes de estudo, 2 estações 

de trabalho para até 8 (oito) pessoas, recepção, sala de atendimento para alunos, sala 

de reuniões, sala destinada a fumantes e sala de recreação; 

- 01 (uma) sala destinada para a Revista Jurídica; 

- amplo estacionamento para alunos; 

- estacionamento privativo para professores. 

A FDCL ainda disponibiliza um Laboratório de Informática para seus alunos com acesso a 

internet, banda larga, com 35 computadores. O funcionamento do Laboratório de Informática é 

imprescindível para o desenvolvimento da Proposta Pedagógica da Instituição, proporcionando 

aos alunos recursos para ampla pesquisa em sites jurídicos, consultas jurisprudenciais dos 

diversos Tribunais, bem como informações, noticias sobre  atualidades e até mesmo, a 

elaboração e formatação de seus trabalhos de conclusão de curso. No laboratório de informática 

há acesso a internet banda larga, na proporção de um terminal para cada 30 (trinta) alunos. 

A FDCL também possui um Laboratório de Prática Simulada – Labjus – para seus alunos, sua 

composição visa simular uma sala de audiência que é composta de 02 computadores, 01 

impressora, uma mesa central para 08 pessoas, 50 cadeiras para acomodação dos alunos, 01 

armário e 01 quadro branca. O Labjus cuida da prática simulada no próprio ambiente acadêmico. 

Trata-se de um ambiente laboratorial onde são simuladas técnicas processuais convencionais, 

análises e estudos de processo reais findos. As atividades desenvolvidas no Labjus consistem na 

simulação de audiências, sustentações orais em Tribunais e atuação no Tribunal do Júri, 

treinamento de técnicas de negociações coletivas, conciliação e arbitragem. Além disso, o aluno 

tem oportunidade de receber orientações sobre a organização judiciária e estatutos da 

Magistratura, Ministério Público e Advocacia. A prática simulada ocorre principalmente nas 

áreas trabalhista, cível e penal. 

O Laboratório de Prática Simulada - Labjus é composto de 02 computadores, 01 impressora, 

uma mesa central para 08 pessoas, 50 cadeiras para acomodação dos alunos, 01 armário e 01 

quadro branca. É utilizado pelas turmas do 10º período. 

A Biblioteca “Professor Péricles Raimundo de Oliveira” conta com um acervo aproximadamente 

de 8.277 livros; 181 fitas de vídeo; 206 compact disc, 3 assinaturas de jornais, 3 assinaturas de 

revistas informativas; 303 periódicos (doações, permutas e aquisições) e 150 obras de 

referências. 

Quando são analisados os dados da pesquisa, a infraestrutura em geral é bem avaliada por 

maioria significativa dos professores e funcionários e por uma maioria não tão numerosa dos 



alunos. A biblioteca tem um desempenho inferior aos outros itens quando é avaliada a percepção 

destes públicos em relação ao seu acervo, seu espaço físico e seus serviços. Este é um ponto que 

deve merecer bastante atenção por parte da dos órgãos diretivos da FDCL. 

Desse modo, a CPA sugere à FDCL a construção de novos anexos necessários aos programas de 

expansão e melhoria da vida acadêmico-administrativa, bem como um Centro de Convivência 

para os Estudantes, aproveitando bem o campus. Propõe, igualmente, a criação de um programa 

especial para aparelhamento e melhorias contínuas da Biblioteca, como por exemplo, como ação 

imediata instituir uma política de atualização do acervo, tendo como referencia a bibliografia 

básica das disciplinas. Especificamente, é preciso fomentar mais a prática de compras e 

atualização do acervo bibliográfico da FDCL, efetivando compras semestrais que abranjam as 

diversas disciplinas ofertadas, buscando desta forma, manter seu acervo atualizado com as 

constantes modificações que ocorrem na área jurídica. 

A meta a curto prazo será adquirir durante o primeiro semestre de 2010, aproximadamente 400 

obras jurídicas indicadas na bibliografia básica, mantendo e ampliando essa política de compra 

para os semestres seguintes de forma que ao final de 2011, tenhamos alcançado uma média de 

aproximadamente 01 (um) exemplar para até 04 (quatro) alunos para cada turma, observando o 

mínimo de 03 bibliografias básicas. Além disso, a FDCL implantar políticas para e formas 

alternativas de aquisição de bibliografia complementar, através de parcerias com editoras e 

livrarias especializadas. 

 

 

4.8- Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação 

 

O instrumento principal de avaliação deste ponto foi o questionário lançado no sítio eletrônico da 

FDCL. A intenção era conhecer qual seria a percepção dos entrevistados sobre os impactos e 

conseqüências decorrentes do processo de avaliação. 

 

Aspectos avaliados: 

• A importância e validade do processo de autoavaliação. 

 

Análise dos resultados 

 



A Avaliação da Dimensão 8 foi bastante positiva em relação ao processo de autoavaliação. Em 

sua maioria, todos os pesquisados reconheceram a importância deste processo autoavaliativo, 

como um instrumento para o conhecimento dos processos de planejamento e avaliação da FDCL. 

Uma Cultura Avaliativa já existe em relação ao curso de graduação, porém restrita aos aspectos 

didático-pedagógicos. Com esta nova metodologia, a ampliação contínua do processo de 

autoavaliação pode ter contribuído para a mudança na percepção da Comunidade Acadêmica 

sobre a relevância do processo de autoavaliativo. Esta tendência também pode ser comprovada 

no desejo explicitado pela unanimidade dos respondentes de conhecer os resultados desta 

avaliação.  

A Comissão pode contribuir ainda mais investindo em ações que criem um ambiente ainda mais 

favorável em relação ao processo de autoavaliação. Estão previstas, para o ano de 2010, 

atividades que aprofundem o conhecimento e a consciência da necessidade do envolvimento de 

toda comunidade em todas as etapas da avaliação, desde o planejamento ate a participação 

efetiva na produção e na analise dos resultados obtidos. Dentre as atividades previstas, destacam-

se a realização no ano de 2010 de um fórum com envolvimento de professores coordenadores e 

alunos sobre a Avaliação Própria, de tal modo a reforçar o papel deste instrumento para preparar 

a Instituição para o futuro; elaboração de enquetes e pesquisas junto à Comunidade Acadêmica 

para aferir sentimentos, opiniões e sugestões quanto à vida institucional e acadêmica da FDCL; 

por fim, promover reuniões, seminários de estudo sobre o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES. 

 

 

4.9- Dimensão 9 – Políticas de Atendimento ao Estudante 

 

A CPA utilizou para avaliação deste item a Pesquisa quantitativa, as entrevistas e os dados 

coletados junto à Instituição. 

 

Aspectos avaliados: 

• Políticas de acesso aos estudantes. 

• Controle e acompanhamento de egressos. 

• Avaliação de indicadores de resultados obtidos. 

 



Análise dos resultados 

As políticas de atendimento a estudantes e egressos é um grande desafio para a FDCL. Não 

porque não são feitas ou se avaliam como insuficientes: muito mais por ser uma marca que a 

FDCL que registrar como uma de suas características fundamentais, ou seja, um bom 

relacionamento e programa de acompanhamento dos resultados obtidos por seus estudantes, 

tanto ingressos quanto egressos. 

O sistema curricular marcado pela flexibilidade exige a instauração de um sistema de tutoria 

capaz de oferecer atendimento personalizado a cada aluno, com o acompanhamento no 

planejamento e avaliação permanente do desenvolvimento do Curso a traçar/em curso em 

decorrência de suas decisões. No esforço de oferecer uma orientação individualizada, e 

segurança nas opções feitas pelo aluno ao longo de seu curso, no contexto de um currículo 

flexível e fortemente marcado por atividades complementares, o Colegiado de Graduação e a 

Secretaria Geral, com o apoio de tutores (professores para tanto designados, em casos em que 

esta necessidade é particularmente presente) acompanha o desenvolvimento acadêmico de cada 

aluno através do Plano Individual de Formação, que se presta a documentar e a orientar as 

principais escolhas do aluno em termos de disciplinas optativas que cursará e atividades 

complementares que desenvolverá. 

Orgulhosamente, a FDCL possui um grande número de professores e funcionários formados na 

instituição. Constantemente ex-alunos são convidados a participar de debates e seminários 

realizados na faculdade. A FDCL tem em seu site um link para o cadastro dos egressos, 

possibilitando, dessa forma, um contato permanente e atualizado com nossos ex-alunos. 

A FDCL tem custeado os projetos de Extensão, total ou parcialmente, os projetos de  visitas 

técnicas em tribunais, presídios, asilos, abrigos, comunidades quilombolas, manicômios 

judiciários, e outros. Ainda, na área de Extensão, a FDCL contribui financeiramente para a 

realização de diversos Seminários, Fóruns de Entidades Não Governamentais, Projeto Direito 

Cidadão, Intervalo Cultural, todos organizados pelos alunos sob a orientação do Coordenador do 

Núcleo de Extensão e Pesquisa – NEP. 

Na pesquisa, os pontos em relação às políticas de atendimento a estudantes e egressos foram bem 

cotados. As maiores dificuldades se encontram em atendimentos mais particulares, o que poderá 

ser em breve resolvido com a implantação de uma melhor comunicação da FDCL com sua 

comunidade acadêmica. Uma melhor estrutura para acompanhar a taxa de sucesso dos egressos 

também precisa ser reorientada, de modo a possibilitar sempre esta interação da FDCL com seus 

estudantes, nos mais variados postos que estes se encontrarem.  

 



 

4.10- Dimensão 10- Sustentabilidade Financeira 

 

Esta dimensão foi avaliada à luz de documentos, indicadores institucionais e percepção dos 

pesquisados. 

 

Aspectos avaliados: 

• Sustentabilidade financeira; 

• Prestação de contas e o equilíbrio de receitas e despesas; 

 

Análise de resultados: 

A pesquisa mostrou que os atores envolvidos mais diretamente com esta dimensão, professores e 

funcionários, demonstraram a mesma percepção, revelando, em sua maioria, uma visão positiva 

sobre o equilíbrio entre receita e despesa. Os estudantes apresentaram uma ótica um pouco 

diferente e se dividiram quase igualmente nas suas opiniões sobre este tema. Porem, a partir da 

analise dos dados contábeis e financeiros, a FDCL apresenta uma sustentabilidade que poderia 

ser considerada razoável. De um lado, há indicadores como folha de pagamento e encargos 

trabalhistas e fiscais em dia, pagamentos a fornecedores pagos regularmente sem atrasos e uma 

continua adequação da infraestrutura as necessidades da Instituição. Por outro lado, ainda se 

convive com uma taxa de inadimplência significativa, como de resto em todas as instituições 

privadas de ensino no país, demonstrando a necessidade de uma atenção redobrada e constante 

de se empenhar na melhoria dos processos de gestão que manterão o equilíbrio entre receitas e 

despesas e que também permitirão a realização de investimentos necessários para o cumprimento 

da sua missão  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir do relatório, foi possível à Comissão detectar os aspectos positivos e negativos bem 

como estabelecer metas e sugestões para ações de natureza administrativa, política, pedagógica e 

técnico-científica para implementação a curto e médio prazos. O processo autoavaliativo 

conseguiu superar as apreensões iniciais e se concluiu com resultados positivos e muitas 

perspectivas a contemplar. 



Em seguida à entrega do Relatório Final à Comissão Nacional de Educação Superior 

(CONAES), a CPA fará reuniões para divulgação dos resultados e estudos para propostas de 

melhoria. Todos os segmentos da Instituição estarão envolvidos numa apresentação pública. 

Documentos informativos, impressos e eletrônicos serão também utilizados. As ações concretas 

oriundas dos resultados do processo avaliativo serão publicadas à comunidade interna. 

Finalmente, visando à sua continuidade, é necessária uma reflexão sobre o processo de Auto-

Avaliação, um balanço crítico, para o planejamento das ações futuras. 

A expectativa de um longo e exaustivo trabalho confirmou-se, mas, a riqueza da experiência 

adquirida superou os obstáculos e tornou possível a ampliação e compreensão de uma Cultura 

Avaliativa, aprimorando, muito, a já existente na Instituição. A implementação e 

desenvolvimento de um novo olhar para esta cultura tornou-se a maior meta para o futuro. 

Os desafios foram superados em face da participação e integração da Comunidade Acadêmica e 

pelos resultados aferidos. Este, talvez, tenha sido o ponto mais importante: imprimir uma 

consciência em todos os mebros da Instituição de sua co-responsabilidade na construção de um 

IES capaz de cumprir com sua missão e oferecer à região na qual se encontra, uma abordagem 

séria sobre a vida acadêmica, uma crescente dinâmica sobre a responsabilidade social e a 

formação de cidadãos conscientes de seus deveres e direitos. 

O Processo de Melhoria Contínua da Educação Superior é o objetivo final e será nesta 

Instituição, construído a cada dia, por meio de uma avaliação sistemática e contínua com o 

envolvimento de toda comunidade universitária. Apontar os limites não impõe, em momento 

nenhum, desânimo, nem aponta uma fracassada iniciativa feita anteriormente. Ao contrário, os 

limites intervêm como grandes propulsores, como incentivo a uma conduta acadêmico-

institucional capaz de promover o direito e a justiça, sobretudo para as camadas mais 

necessitadas de tal suporte. 

Muito incentiva, também, os pontos positivos apontados, dando uma carga mais intensa de 

responsabilidade aos membros da FDCL para que continue aprimorando estes pontos para um 

serviço mais dinâmico, moderno e eficaz. 
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1. Apresentação 

 

A Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete (FDCL) é uma instituição marcada pela busca 
incessante de seu objetivo principal, qual seja, oferecer um ensino de qualidade. Ela apresenta 
como princípios norteadores de suas atividades a compreensão critica da realidade e a busca de 
uma sociedade melhor, para tanto, salienta-se o relevante papel que pode desempenhar a 
implantação de uma avaliação contínua, de uma cultura avaliativa como um instrumento 
importante para o aprimoramento institucional e o alcance dos seus objetivos organizacionais.  

Diante disso, a FDCL passou a considerar de forma séria e conseqüente a necessidade de 
implantar um processo de avaliação institucional que siga as diretrizes delineadas pela Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e pelo Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Esse 
novo sistema ancora-se em pilares como a necessidade de promoção da melhoria da qualidade da 
educação superior, a expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, 
da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos compromissos e 
responsabilidades sociais. 

Porém, é preciso salientar que esse modelo de avaliação, prevê que as IES do país realizem 
avaliações próprias, adaptadas à realidade de cada uma delas. Com isso, espera-se que seja criada 
uma cultura avaliativa permanente nestas instituições, cujo objetivo é a busca de melhoria 
constante da qualidade dos serviços que as instituições ofertam para a sociedade brasileira. 

A FDCL é uma instituição de ensino que busca aprimorar suas metas e atualizar seus objetivos, 
para tanto ela leva em consideração as peculiaridades do município e da região em que se 
encontra localizada, bem como a necessidade de qualificar profissionais que possam se inserir 
em qualquer mercado de trabalho, seja ele local, regional ou nacional e procura respeitar a 
cultura e a economia da região onde está inserida. 

Entendendo prontamente o alcance e as possibilidades advindas do processo de avaliação 
institucional que lhe proporcionará indicadores para a revisão das suas ações e o 
redirecionamento das suas estratégias de ação, a Direção Geral da FDCL apoiou de forma 
incondicional a Comissão Própria de Avaliação.  

Ademais, esta avaliação além de servir como referência para o planejamento e gestão da 
Instituição, servirá como instrumento de acompanhamento permanente do desempenho 
acadêmico e como um instrumento de informações à sociedade. 

O êxito do processo de avaliação depende em boa medida da concordância e participação da 
comunidade acadêmica. A sua efetivação e institucionalização dependem em larga medida 
desses condicionantes apontados. Ademais deverá ter critérios claros e transparentes que sigam, 
guardadas as devidas proporções, os princípios fundamentais do SINAES, quais sejam: 

• Responsabilidade social com a qualidade da educação superior; 

• Reconhecimento da diversidade do sistema; 

• Respeito à identidade, à missão e à história das instituições; 

• Globalidade, isto é, compreensão de que a instituição deve ser avaliada a partir de um 
conjunto significativo de indicadores de qualidade, vistos em sua relação orgânica e não 
de forma isolada; 

• Continuidade do processo avaliativo. 

 

O SINAES alcança todas as Instituições de Educação Superior e se diferencia por ser um 
processo que se pretende permanente com a finalidade de ser construtivo e formativo. Ademais, 



aumenta a abrangência da avaliação quanto à temática, ao universo institucional, aos agentes e 
aos objetivos. 

A FDCL ciente dos desafios que uma avaliação desta natureza impõe, procurou buscar ser 
eficiente nesse processo e, por isso, realizou o planejamento das ações traduzido por meio deste 
plano de trabalho ora apresentado, que contempla cronograma de atividades, distribuição de 
tarefas, de recursos humanos, materiais e operacionais. A metodologia, os procedimentos e os 
objetivos da avaliação interna serão elaborados pela FDCL, conforme já salientado, de acordo as 
suas especificidades e dimensões, ouvindo a comunidade acadêmica e a sociedade, e em 
conformidade com as diretrizes estabelecidas pela CONAES. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) instituída de acordo com o disposto no artigo 11 da Lei 
10.861/04 coordenará e articulará o processo interno de avaliação da FDCL, bem como será 
responsável pela definição e organização das fases da avaliação recomendadas no SINAES e 
também tem como compromisso a disponibilização das informações para o público. 

Utilizando princípios e dimensões demandadas pelo SINAES, esta avaliação própria se apresenta 
como uma janela de oportunidades para a Instituição. Com ela, espera-se que a FDCL possa 
corrigir ou minimizar suas deficiências, maximizar suas potencialidades, desenvolver-se e 
cumprir a missão que se propôs: “Formar, com base na ética científica e na excelência do ensino 
de Direito, indivíduos tecnicamente capacitados e socialmente responsáveis”. 

O presente projeto aborda a avaliação interna, instrumento que representa um marco de um novo 
período em relação a todos os processos avaliativos já efetivados pela Faculdade de Direito de 
Conselheiro Lafaiete, seja pela dimensão e alcance, seja pelo seu ineditismo. Ele se inicia com 
breve histórico da Instituição, com a apresentação da estrutura organizacional e trajetória da 
avaliação institucional, passando a descrever, em outros tópicos, o processo avaliativo proposto e 
desenvolvido pela CPA/FDCL. 

 

 

2. Pontos gerais sobre a FDCL 

 

2.1 O histórico da Instituição 

A Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete é unidade da Fundação Municipal de Ensino 
Superior, criada pela Lei Municipal n° 831, de 23 de maio de 1967. A Entidade Mantenedora 
viu-se aprovada pela Resolução n° 206, de 15 de dezembro de 1969, do Conselho Estadual de 
Educação de Minas Gerais e a Faculdade obteve a autorização de funcionamento pelo Decreto 
Presidencial de n° 66.337, de 18 de março de 1970.  

O Reconhecimento da Faculdade deu-se através do Decreto Federal n° 73.815, de 12 de março 
de 1974. A Faculdade iniciou o seu curso em 20 de maio de 1970, formou sua primeira turma de 
Bacharéis em 1973, tendo por paraninfo o Ministro João Nogueira de Rezende. 

Mantém, ainda, a Faculdade o Núcleo de Prática Jurídica/Escritório Jurídico Modelo, onde os 
alunos buscam conhecer, com efetividade, a prática do Direito, ao mesmo tempo em que prestam 
relevantes serviços aos mais carentes. O Núcleo de Prática Jurídica/Escritório Jurídico Modelo 
encontra-se instalado atualmente em Conselheiro Lafaiete, na Rua Comendador Lalão, nº 59, 
Bairro Centro. A representação do Corpo Discente da Faculdade faz-se através do Diretório 
Acadêmico Astor Vianna, fundado em 1971. 

A Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete (FDCL) iniciou o curso em 20 de maio de 1970, 
formando sua primeira turma de Bacharéis em 1973, tendo por Paraninfo o Ministro João 
Nogueira de Rezende. Desde então, muitos profissionais formaram-se pela Faculdade de Direito 
de Conselheiro Lafaiete, destacando-se em diferentes campos jurídicos. A partir do segundo 



semestre de 2004, a FDCL passou a funcionar em modernas instalações, no Centro Universitário 
de Conselheiro Lafaiete, situado na Av. Lopes Franco, 1001, Bairro Carijós. 

O Corpo Docente da FDCL é composto de Professores renomados, Doutores, Mestres e 
Especialistas nas mais diferentes áreas do Direito. Muitos profissionais, anualmente e desde 
1973, formaram-se pela Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete, destacando-se em 
diferentes campos jurídicos. 

 

2.2 A Organização Institucional 

Para o desenvolvimento de suas atividades, a FDCL estrutura-se e organiza-se conforme o 
organograma que se segue no Anexo 1. 

 

 

3. Histórico da Avaliação Institucional da FDCL 

 

A avaliação é um princípio fundamental de toda e qualquer instituição de ensino e sua meta 
principal é aprimorar a prática pedagógica. Objetivando melhorar a qualidade de ensino, buscar a 
integração dos conteúdos programáticos das disciplinas que compõem as diretrizes curriculares 
do Curso de Direito e conscientizar-se da necessidade de realizar rotineiramente auto-avaliações, 
a Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete implementou um programa permanente de 
avaliação seguindo as linhas e diretrizes do Programa de Avaliação Institucional das 
Universidades Brasileiras (PAIUB) buscando a sua própria transformação. 

Visando a adequação ao disposto na Lei n.10861 de 14 de abril de 2004, regulamentada pela 
Portaria n. 2051, de 19 de julho de 2004, do Ministério da Educação que instituiu o SINAES, 
foram designados os membros da Comissão Própria de Avaliação, por meio da Portaria SN da 
Direção Geral, de 2004, que passaram a ser responsáveis pela condução dos processos de 
avaliação interna da Instituição, bem como pela sistematização de suas ações e pelas 
informações ao MEC. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) instituída de acordo com o disposto no artigo 11 da Lei 
10.861/04 coordenou e articulou o processo interno de avaliação do ano de 2008 da FDCL, bem 
como foi responsável pela definição e organização das fases da avaliação recomendadas no 
SINAES e também tem como compromisso a disponibilização das informações para o público 
desta avaliação do ano 2008. 

Infelizmente, por motivos de inexperiência e diante do ineditismo da proposta de avaliação, a 
FDCL se viu limitada para realizar uma avaliação que não contemplasse as 10 dimensões 
especificadas no art. 3º da Lei nº 10861 de 14 de abril de 2004. De fato, para alcançar bons 
resultados no processo de autoavaliação institucional, houve priorização de algumas dimensões, 
a saber:  

Dimensão 2: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 
respectivas normas de operacionalização; 

Dimensão 6: Organização e gestão da Instituição; 

Dimensão 8: Planejamento e avaliação. 

 

Conforme os relatórios evidenciam, a metodologia adotada seguiu, em geral, as seguintes etapas, 
considerados como principais instrumentos utilizados para operacionalizar a auto-avaliação: 



• Uma pesquisa quantitativa aplicando questionários junto aos alunos e professores, 
conforme os anexos presentes neste Relatório; 

• Coleta dos dados institucionais junto às instâncias de gerenciamento da FDCL;  

• Processo para a análise dos resultados obtidos pelas pesquisas; 

• Elaboração do relatório final pela Comissão Própria de Avaliação da FDCL. 

• Em 23 de outubro de 2009, através da Portaria DIRG/N.02/2009, foi revalidada a portaria 
anterior e novos membros foram designados para a composição da CPA da FDCL que 
referendam esse projeto ora apresentado. 

 

3.1. Procedimentos e ações realizadas 

 

A FDCL tem promovido anualmente no final de cada período ações para a avaliação interna, 
buscando realizar um diagnóstico mais preciso e construtivo do Corpo Docente, do Corpo 
Discente e do Projeto Pedagógico. Dentre eles destacamos: 

• Aplicação de questionário sócio-econômico-cultural destinado aos alunos calouros; 

• Reuniões avaliativas com os docentes para diagnóstico da prática pedagógica e 
conhecimento das dificuldades e das propostas de ação e avaliação das ações e do Projeto 
Pedagógico; 

• Aplicação de questionários para que os alunos possam avaliar os aspectos didáticos e 
pedagógicos; 

• Realização no ano de 2010 de um fórum com envolvimento de professores coordenadores 
e alunos sobre a Avaliação Própria, de tal modo a reforçar o papel deste instrumento para 
preparar a Instituição para o futuro. 

 

 

4. O Processo Autoavaliativo de 2009 

 

4.1 Justificativa 

 

A avaliação prevista apresenta-se como um dos instrumentos para o possibilitar a melhoria da 
qualidade do Sistema de Educação Superior do país. De fato, todo processo avaliativo, seja 
interno ou externos, são fundamentais tanto para a formulação de diretrizes para as políticas 
públicas de Educação Superior quanto para a gestão das Instituições. 

Por se tratar de um bem com características específicas, a Educação é um serviço prestado por 
instituições sob a supervisão do Estado. Em virtude de tal especificidade, faz-se necessária a de 
prestação de contas para a sociedade em geral e para a comunidade em seu entorno. Um 
instrumento mais adequado para proporcionar tais informações com significativa participação de 
toda comunidade acadêmica é o Processo Avaliativo Permanente. 

Dependendo de sua qualidade e abrangência, a avaliação pode ser elemento impulsionador de 
mudanças no processo de gestão, de produção e disseminação do conhecimento em atividades de 
ensino pesquisa e extensão. Além disso contribuirá em processos de formação de cidadãos e 
profissionais e, consequentemente, para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. 



O Projeto de Avaliação ora apresentado seguirá as determinações legais vigentes, definido pelo 
SINAES. Ademais, poderá proporcionar um conhecimento mais aprofundado da instituição, de 
sua missão e responsabilidade como Instituição de Ensino, de modo a atenuar suas deficiências, 
e maximizar suas potencialidades, tendo como base as informações coletadas e sistematizadas, 
que serão explicitadas mais adiante. 

 

 

4.2. Objetivos 

 

Todo projeto, inclusive o Projeto de Autoavaliação Institucional, requer que seus objetivos sejam 
explicitados de maneira clara. Destarte, todos os esforços dos componentes da Instituição 
poderão ser dirigidos para a sua consecução. Apresentamos como Objetivo Geral da 
autoavaliação obter informações que sirvam como subsídio para uma gestão eficiente, com 
reflexos diretos na qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão. Especificamente, visa: 

• definir a sistemática da Autoavaliação Institucional; 

• apresentar um diagnóstico sobre a atual situação da Instituição nas dimensões de ensino, 
pesquisa, extensão e de gestão, clarificando seus objetos educacionais; 

• identificar possíveis causas por que os resultados esperados não foram alcançados; 

• fixar compromissos com a comunidade acadêmica, explicitar as metas do Projeto 
Pedagógico e revisar suas ações, quando necessário; 

• criar uma consciência do valor e da eficácia da avaliação como instrumento permanente e 
promotor de eficiência e qualidade, para alcançar os objetivos estabelecidos. 

 

4.3. Metas 

 

Definidos os objetivos do Projeto de Auto-avaliação, sendo apontadas as metas a serem 
alcançadas, elas oferecem orientações mais claras e objetivas ao projeto, além de apontarem 
ações mais concretas. 

• Promover reuniões, seminários de estudo sobre o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – SINAES; 

• Incentivar sistematicamente o corpo docente e corpo técnico-administrativo a 
participarem de seminários e palestras; 

• Elaborar enquetes e pesquisas junto à Comunidade Acadêmica para aferir sentimentos, 
opiniões e sugestões quanto à vida institucional e acadêmica da FDCL; 

• Realizar relatórios abrangentes e detalhados, contendo análises críticas e sugestões; 

• Garantir a aplicação de instrumentos de avaliação apropriados aos vários segmentos 
acadêmicos. 

 

4.4. Estratégias 

 

De acordo com as informações apresentadas no documento “Orientações Gerais para o Roteiro 
da Auto-Avaliação das Instituições”, elaborado pela Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – CONAES, cujo objetivo é nortear as propostas de auto-avaliação das 



Instituições de Ensino Superior a partir de três núcleos (tópicos básicos e comuns, optativos e de 
documentos, dados e indicadores) que indiquem, de acordo com as particularidades da 
Instituição, os principais elementos a serem avaliados, a Comissão Própria de Avaliação da 
Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete entende que a IES, considerando sua estrutura 
organizacional e sua organização pedagógica e acadêmica, tem condições de realizar uma 
avaliação institucional considerando as 10 (dez) Dimensões da Avaliação Institucional 
(orientações gerais) estabelecidas pela Lei nº 10.861/04, artigo 3º. 

A CPA irá elaborar três questionários (instrumento quantitativo) que atinja os principais públicos 
do processo de avaliação interna (professores, alunos e funcionários) contendo 50 perguntas 
fechadas para cada grupo. Serão questões referentes às dimensões definidas pelo SINAES, 
direcionadas para cada público e farão parte de um novo processo de avaliação institucional, 
buscando medir a opinião desses públicos. 

Além disso, serão levantados dados junto às diversas instâncias de gerenciamento da FDCL que, 
juntamente com os dados coletados nos questionários a serem disponibilizados no sítio 
eletrônico da FDCL, comporão o relatório a ser encaminhado ao MEC em 30 de março de 2010. 
A CPA ficará responsável de coletar todo o material, elaborar o relatório final do processo de 
avaliação interna e divulgar os resultados para toda a comunidade. 

A seguir são apresentadas as dez dimensões que serão abordadas na avaliação e que integrarão o 
relatório da CPA:  

Dimensão 1: A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 2: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 
respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à 
produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria, Educação à distancia e 
demais modalidades. 

Dimensão 3: A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no 
que s 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. 

Dimensão 4: A comunicação com a sociedade 

Dimensão 5: As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e do corpo 
técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 
condições de trabalho. 

Dimensão 6: 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. 

Dimensão 7: Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 
biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

Dimensão 8: Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, 
resultados e eficácia da auto-avaliação institucional. 

Dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes 

Dimensão 10: Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

 

 

 



4.5. Metodologia e Cronograma 

 

Os indicadores de avaliação são estabelecidos após discussão prévia, respeitando-se os 
estabelecidos na legislação vigente e a metodologia segue os princípios gerais do modelo de 
pesquisa-ação. Trata-se de pesquisa apropriada ao estudo de processos, de organizações 
complexas e orientada para a ação ou mudança. 

Utiliza-se da análise quantitativa e qualitativa e pressupõe a participação de pesquisadores e 
componentes da comunidade acadêmica na coleta, análise, interpretação dos dados, decisões, 
implementação das ações e na avaliação dos resultados. 

Em geral, conforme orienta os documentos do CONAES/INEP, para a coleta de dados são 
utilizados múltiplos recursos, como: questionários, entrevistas de grupos focais, seminários, 
observação participante, diários de campo, sociometria etc. A relevância dos dados obtidos, além 
da análise estatística, depende das interpretações de pesquisadores e participantes da pesquisa. 

Na autoavaliação que a FDCL promove, efetivamente para alcançarmos bons resultados no 
processo de Auto-avaliação Institucional, estão sendo desenvolvidas as seguintes etapas: 

Atividades Out
/09 

Nov/
09 

Dez/
09 

Fev/10 Mar/10 

Nomeação dos membros e constituição da CPA  x     
Reunião da CPA para estudo de documentos: Lei 
10.861 de 14/04/2004 institui o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – SINAES; PDA 
Programa de Desenvolvimento da Avaliação 

x     

Reunião de Sensibilização no Conselho Geral da IES  x    
Participação da presidente da CPA no Seminário 
sobre o SINAES 

 x    

Reunião com os membros da CPA para abordagem 
do conteúdo do Seminário sobre o SINAES e análise 
dos seguintes documentos: Diretrizes para a 
Avaliação da IES; orientações Gerais para o Roteiro 
da Auto-avaliação das IES. 

 x    

Socialização dos estudos da CPA junto à reunião de 
Conselho Geral da IES 

  x   

Reunião da CPA para planejamento do Projeto de 
Avaliação 

  x   

Coleta da lista de perguntas fechadas que comporão o 
questionário, ou seja, pesquisa quantitativa com os 
alunos, professores e funcionários 

   x  

Aplicação dos questionários ao público alvo 
   x x 

Organização de todo material originado das 
pesquisas quantitativas     x 

Análise dos resultados     x 

Coleta dos dados institucionais junto às instâncias de 
gerenciamento da FDCL     x 

Elaboração e entrega do relatório das informações 
coletadas     x 

Elaboração do relatório final pela Comissão Própria 
de Avaliação da FDCL     x 

 



Quantidade prevista de entrevistados por segmento tentará abordar a totalidade, conforme quadro 
abaixo: 

 

Segmento Total Amostragem Percentual 

Alunos 1069 1069 100 
Professores 43 43 100 
Funcionários 81 81 100 

 

4.6. Recursos 

Para a realização das atividades da Comissão Própria, a FDCL colocou à disposição da CPA toda 
a sua estrutura física e de pessoal, recursos que são utilizados pelos professores e alunos na sua 
rotina acadêmica, acesso freqüente aos espaços e recursos descritos abaixo: 

• Auditório com sala de projeção equipada com televisão, vídeo e projetor de slides; 

• Teatro com capacidade para 520 (quinhentas e vinte) pessoas, espaço privilegiado para 
eventos culturais como shows musicais, peças teatrais, concertos, exposições, entre 
outros; 

• 18 salas de aula com capacidade para 900 alunos; laboratório de Informática; 

• Sanitários, cantina, dentre outros. 

Além dos 5 membros da CPA, contamos com o apoio da coordenação de curso, da direção geral, 
dos diretores, Secretaria Geral, da Diretoria Financeira e Direção de Ensino.  

 

4.7. Avaliação do Processo 

 

Durante todo o processo de elaboração, implementação, coleta de dados e análise dos resultados, 
a CPA da FDCL buscará verificar constantemente se as estratégias adotadas para a realização da 
avaliação institucional estão atingindo os objetivos desejados. Para isso recorrera a reuniões, à 
busca de feedback com os envolvidos, ao controle dos prazos estipulados pelo planejamento e à 
participação efetiva da comunidade acadêmica. Também se colocará à disposição daqueles que 
desejarem compreender melhor toda a proposta do SINAES, bem como os caminhos adotados 
pela Instituição para a realização da avaliação interna institucional. 
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Anexo 3 – Questionários Aplicados 

 

QUESTIONÁRIOS (PROFESSORES) 
 

I. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 
 

1. Você conhece a missão da FDCL? 
1 – Sim; 2 – Não 
 

2. Você tem conhecimento acerca do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI)? 
1 – Sim; 2 – Não 
 

3. Você conhece o Projeto Pedagógico da FDCL? 
1 – Sim; 2 – Não 
 

4. Em geral, o objetivo de ministrar educação escolar de nível superior, em todos os ramos 
do Direito, de forma científica, atualizada e permanente, contribuindo para a valorização 
da justiça e da cidadania pode ser considerados na FDCL: 
1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 
 

5. O conjunto das práticas pedagógicas e administrativas e suas relações com os objetivos 
centrais da instituição, é: 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

 

II. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 
normas de operacionalização 
 

1. As práticas pedagógicas desenvolvidas no curso promovem a interdisciplinaridade? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

2. Que valor você atribui, em seu curso, à articulação de conhecimentos da área (teorias, 
procedimentos, técnicas, instrumentos, etc) com os aspectos especificados abaixo 

a) Sociais, políticos e culturais: 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

b) Temas gerais e situações do cotidiano da sua cidade e da realidade brasileira e 
mundial: 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 
 

 
3. Quanto ao relacionamento e articulação entre professores da FDCL e órgãos deliberativos 

da FDCL, você o considera: 
1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

4. Quanto à troca de impressões e experiências, planejamento de aulas e de eixos temáticos, 
você a considera: 

1 - Ótima; 2 - Boa; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 



 

5. Em sua opinião pode-se avaliar a preocupação institucional em articular a pesquisa com 
as demais atividades acadêmicas como:  

1 - Ótima; 2 - Boa; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

6. HÁ INCENTIVO E/OU FINANCIAMENTO À REALIZAÇÃO DE PESQUISA PELA 
FDCL? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

7. Que valor você atribui ao fomento para a Pesquisa e Extensão? 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

8. Você já participou ou participa de alguma atividade de pesquisa? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

9. As atividades de pesquisa existentes têm impacto sobre a sociedade? 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

10. Ao lecionar, pesquisar ou realizar projetos de extensão na FDCL, os professores, em 
geral, põem em prática os objetivos institucionais? 
1 – Sim; 2 – Não 

 

11. A FDCL desenvolve atividades de extensão? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

 

III. A responsabilidade social da Instituição 
 

1. Como você avalia o comprometimento da FDCL com atividades sociais? 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

2. Em geral, você acha que a FDCL age no sentido de inclusão e assistência a setores ou 
grupos sociais discriminados e/ou sub-representados no interior de cada segmento da 
comunidade acadêmica? 

1 – Sim; 2 – Não 

3. Quanto às políticas institucionais de inclusão de estudantes em situação econômica 
desfavorecida e a inclusão de estudantes portadores de necessidades especiais, a FDCL, a 
seu ver, tem um modo de agir: 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

 

IV. A comunicação com a sociedade; 
 

1. Você conhece os meios de comunicação com a sociedade utilizados pela FDCL? 

1 – Sim; 2 – Não 



 

2. Se você conhece, como você avalia a comunicação da FDCL com a sociedade? 

1 - Ótima; 2 - Boa; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

3. A comunicação com a sociedade é efetiva e comprometida com a missão da FDCL?  

1 – Sim; 2 – Não 

 

 

V. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, 
seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. 
 

1. O número de docentes e técnico-administrativos é suficiente para responder aos objetivos 
e funções da instituição? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

2. A experiência profissional, a formação didático-pedagógica dos docentes, e a formação e 
experiência profissional dos técnico-administrativos permitem desenvolver com 
qualidade a missão institucional? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

3. Existem instâncias que permitam conhecer o grau de satisfação dos docentes com as 
condições de trabalho, os planos de estudos, os recursos e outros aspectos vinculados 
com sua função? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

4. Planos de carreira regulamentados para docentes e funcionários técnico-administrativos 
com critérios claros de admissão e de progressão, são feitos pela FDCL de modo: 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

5. A seu ver, o conjunto de programas para qualificação profissional e melhoria da 
qualidade de vida e trabalho de docentes e funcionários técnico-administrativos é: 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

6. Qual sua opinião quanto às iniciativas de valorização dos professores promovidas pela 
FDCL? 

1 - Ótimas; 2 - Boas; 3 – Regulares; 4 – Insuficientes 

 

7. Qual sua opinião quanto ao incentivo que professores/pesquisadores têm para 
participarem de processos de formação continuada? 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

 

VI. Organização e gestão da instituição. 
 

1. Em geral, o funcionamento, composição e atribuição dos órgãos colegiados na FDCL 
acontecem de modo: 



1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

2. Em geral, o uso da gestão e tomadas de decisão institucionais em relação às finalidades 
educativas é: 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

3. Existem, na Instituição, procedimentos adequados e conhecidos para organizar e conduzir 
os processos de tomada de decisões? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

 

VII. Infraestrutura física. 
 

1. Qual sua opinião quanto à adequação da infraestrutura da instituição (salas de aula, 
biblioteca, laboratórios, áreas de lazer, transporte, equipamentos de informática, rede de 
informações e outros) em função das atividades de ensino, pesquisa e extensão? 

1 - Ótima; 2 - Boa; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

2. A quantidade de laboratórios é adequada para as necessidades da instituição em relação 
aos cursos e a quantidade dos estudantes? 

1 – Sim; 2 – Não 

3. Quanto ao acervo de livros e periódicos da biblioteca do Centro, tanto em qualidade 
quanto em quantidade, sua avaliação é 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

4. A organização dos materiais e o volume de consultas e empréstimos são adequados às 
necessidades dos professores e dos estudantes? 

a) SIM; b) NÃO; c) NÃO SEI 

 

5. Na sua percepção, qual é o grau de satisfação dos estudantes com os laboratórios e as 
bibliotecas da FDCL? 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

 
VIII. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e 
eficácia da auto-avaliação institucional 
 

1. Este processo de autoavaliação que você está participando permitirá gerar juízos críticos 
sobre a instituição e conseqüentes melhorias? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

 
IX. Políticas de atendimento a estudantes e egressos 
 

1. Os critérios de admissão são conhecidos, discutidos e divulgados? 
1 – Sim; 2 – Não 



 

2. Na sua percepção, a maneira de regulamentar os direitos e deveres dos estudantes na 
FDCL é de desenvolvida de modo: 

1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

3. Existem mecanismos de apoio acadêmico, compensação e orientação para os estudantes 
que apresentam dificuldades acadêmicas e pessoais? 

1 – Sim; 2 – Não 

4. Em média, os resultados obtidos pelos estudantes, dentro e fora da FDCL, podem ser 
considerados: 

1 - Ótimos; 2 - Bons; 3 – Regulares; 4 – Insuficientes 

5. Existem mecanismos para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, 
tanto curricular quanto ética? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

 
X. Sustentabilidade financeira 
 

1. Na sua opinião, o orçamento da FDCL apresenta um equilíbrio entre receitas e despesas? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

 

Você deseja ter conhecimento dos resultados desta avaliação? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONÁRIO (ESTUDANTES DA FDCL) 
 
 
I. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 
 

6. Você conhece a missão da FDCL? 
1 – Sim; 2 – Não 
 

7. Você tem conhecimento acerca do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI)? 
1 – Sim; 2 – Não 
 

8. Você conhece o Projeto Pedagógico da FDCL? 
1 – Sim; 2 – Não 
 

9. Como você avalia a relação entre as disciplinas do currículo da FDCL e as exigências do 
perfil profissional do estudante de direito? 

1 - Ótima; 2 - Boa; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

 

II. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 
normas de operacionalização 
 

12. As práticas pedagógicas desenvolvidas no curso promovem a interdisciplinaridade? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

13. Como você avalia: 

 

1. Sua permanência na sala de aula em tempo integral: 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

2. Realização de suas atividades acadêmicas (leitura, trabalhos, testes, exercícios, 
pesquisas) previstas nas disciplinas 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

3. Sua Participação nas aulas, com levantamento de questões e sugestões para a 
ampliação do próprio conhecimento 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

4. O tempo dedicado ao seu estudo pessoal e seu comprometimento com o estudo 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

5. Nível de exigências de aprendizagem do Curso e suas necessidades curriculares: 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

14. A seu ver, em geral o nível do ensino na FDCL é: 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 



 

15. Como você avalia a oferta de atividades acadêmicas (iniciação científica, monitoria, 
projetos de extensão, grupos de pesquisa) para complementar sua aprendizagem? 

1 - Ótima; 2 - Boa; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

16. Sobre os professores da FDCL, em geral, como você os avalia nos seguintes aspectos: 

1. Abordagem do conteúdo com conhecimento atualizado 

1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

2. Procedimentos didáticos, como linguagem acessível, disponibilização de material 

1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

3. Relação entre teoria e prática na abordagem dos conteúdos 

1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

4. Incentivo à participação, discussão e exposição de ideias 

1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

17. Como você avalia em geral o nível das avaliações aplicadas na FDCL? 

1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

18. Na sua percepção, há incentivo à pesquisa na FDCL? 

1 – Sim; 2 – Não 
 

19. Você já participou ou participa de alguma atividade de pesquisa? 

1 – Sim; 2 – Não  
 

20. Como é o estímulo e facilidade para a realização e divulgação de produções acadêmicas? 

1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

21. O nível de programas oferecidos para promover a extensão, a seu ver é: 

1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

22. Quanto aos programas práticos voltados à sua profissionalização, você os considera: 

1 -Ótimos; 2 - Bons; 3 – Regulares; 4 – Insuficientes 

 

23. Qual sua avaliação sobre o nível de estágio disponibilizado no Núcleo de Prática Jurídica 
(NPJ)? 

1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 
 
III. A responsabilidade social da Instituição 
 

4. Como você avalia o comprometimento da FDCL com atividades sociais? 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 



 
 
IV. A comunicação com a sociedade; 
 

4. Você conhece os meios de comunicação com a sociedade utilizados pela FDCL? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

5. Se você conhece, como você avalia a comunicação da FDCL com a sociedade? 

1 - Ótima; 2 - Boa; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

6. A comunicação com a sociedade é efetiva e comprometida com a missão da FDCL?  

1– Sim; 2 – Não 

 

 
V. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, 
seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. 

8. O número de docentes e técnico-administrativos, bem como sua qualidade profissional, é 
suficiente para responder aos objetivos e funções da instituição? 

1 – Sim; 2 – Não 

 
 

VI. Organização e gestão da instituição. 
1. Em geral, o uso da gestão e tomadas de decisão institucionais em relação às finalidades 

educativas é: 

1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

2. Qual o seu grau de conhecimento sobre as seguintes instâncias que compõem a 
organização e gestão da FDCL: 

a. Congregação 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

b. Conselho de Administração e Ensino – CADE  

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

c. Diretoria Geral – DIRG 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

d. Coordenação de Curso 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

e. Colegiado de Curso 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

f. Núcleo de Prática Jurídica – NPJ  

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 



g. Núcleo de Extensão e Pesquisa – NEP 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

h. Diretório Acadêmico – DA 

1 – Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 
 
VII. Infraestrutura física. 
 

1. Qual sua opinião quanto à adequação da infraestrutura da instituição (salas de aula, 
biblioteca, laboratórios, áreas de lazer, transporte, equipamentos de informática, rede de 
informações e outros) em função das atividades de ensino, pesquisa e extensão e o 
favorecimento ao seu estudo? 

1 - Ótima; 2 - Boa; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

2. Na sua percepção, qual é o grau de satisfação dos estudantes com os laboratórios e a 
biblioteca da FDCL? 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 
 
VIII. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e 
eficácia da auto-avaliação institucional 
 

1. Este processo de autoavaliação que você está participando permitirá gerar juízos críticos 
sobre a instituição e conseqüentes melhorias? 

1 – Sim; 2 – Não 

 
 
IX. Políticas de atendimento a estudantes e egressos 
 

1. Os critérios de admissão na FDCL são conhecidos, discutidos e divulgados? 
1 – Sim; 2 – Não 

 

2. Na sua percepção, a maneira de regulamentar os direitos e deveres dos estudantes na 
FDCL é de desenvolvida de modo: 

1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 
3. Qual valor você atribui ao sistema de atendimento e de informações disponíveis na 

instituição? 

1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

4. Quanto ao atendimento dos funcionários aos alunos, você o avalia como: 

1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 
5. Como você avalia: 

a. Os recursos e materiais pedagógicos disponíveis a seu estudo, tais como: Xerox, 
data show, vídeos, etc? 



1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

b. Os recursos e materiais pedagógicos disponíveis para as atividades de pesquisa e 
extensão? 

1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

c. A solução de problemas administrativos com que você se depara: 

1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

d. A solução de problemas acadêmico-pedagógicos com que você se depara: 

1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

6. Em média, os resultados obtidos pelos estudantes, dentro e fora da FDCL, podem ser 
considerados: 

1 - Ótimos; 2 - Bons; 3 – Regulares; 4 – Insuficientes 

 
 
X. Sustentabilidade financeira 
 

2. Na sua opinião, o orçamento da FDCL apresenta um equilíbrio entre receitas e despesas? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

 

 

Você deseja ter conhecimento dos resultados desta avaliação? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONÁRIO (FUNCIONÁRIOS DA FDCL) 
 
 
I. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 
 

1. Você conhece a missão da FDCL? 
1 – Sim; 2 – Não 
 

2. Você tem conhecimento acerca do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI)? 
1 – Sim; 2 – Não 
 

3. Você conhece o Projeto Pedagógico da FDCL? 
1 – Sim; 2 – Não 

 
 
II. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 
normas de operacionalização 

1. A seu ver, a FDCL tem uma política adequada para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação 
e a extensão? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

2. A seu ver, em geral, o nível do ensino na FDCL é: 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 
 

III. A responsabilidade social da Instituição 
5. Como você avalia o comprometimento da FDCL com atividades sociais? 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

IV. A comunicação com a sociedade; 
7. Você conhece os meios de comunicação com a sociedade utilizados pela FDCL? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

8. Se você conhece, como você avalia a comunicação da FDCL com a sociedade? 

1 - Ótima; 2 - Boa; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

9. A comunicação com a sociedade é efetiva e comprometida com a missão da FDCL?  

1– Sim; 2 – Não 

 
 

V. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, 
seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. 

9. O número de docentes e técnico-administrativos, bem como sua qualidade profissional, é 
suficiente para responder aos objetivos e funções da instituição? 

1 – Sim; 2 – Não 
 

10. Como você avalia as propostas para o plano de carreira da FDCL? 



1 - Ótimas; 2 - Boas; 3 – Regulares; 4 – Insuficientes 

 
11. Como você avalia as possibilidades reais de seu crescimento profissional na FDCL? 

1 - Ótimas; 2 - Boas; 3 – Regulares; 4 – Insuficientes 

 
12. A seu ver, a política salarial da FDCL é: 

1 - Ótima; 2 - Boa; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 
13. Como você avalia sua relação empregatícia com o corpo administrativo e demais 

funcionários? 

1 - Ótima; 2 - Boa; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 
14. Qual é o seu grau de satisfação quanto à função exercida? 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 
 

VI. Organização e gestão da instituição. 
1. Em geral, o uso da gestão e tomadas de decisão institucionais em relação às finalidades 

educativas é: 

1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

7. Qual o seu grau de conhecimento sobre as seguintes instâncias que compõem a 
organização e gestão da FDCL: 

a. Congregação 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

b. Conselho de Administração e Ensino – CADE  

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

c. Diretoria Geral – DIRG 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

d. Coordenação de Curso 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

e. Colegiado de Curso 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

f. Núcleo de Prática Jurídica – NPJ  

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

g. Núcleo de Extensão e Pesquisa – NEP 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

h. Diretório Acadêmico – DA 

1 – Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 



 
3. Em geral, como você avalia: 

a. O relacionamento entre os diferentes setores da instituição 

1 – Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 
b. A separação e organização das funções a serem exercidas 

1 – Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 
 

VII. Infraestrutura física. 
 

3. Qual sua opinião quanto à adequação da infraestrutura da instituição (salas de aula, 
biblioteca, laboratórios, áreas de lazer, transporte, equipamentos de informática, rede de 
informações e outros) em função das atividades de ensino, pesquisa e extensão e o 
favorecimento ao seu estudo? 

1 - Ótima; 2 - Boa; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

4. Na sua percepção, qual é o grau de satisfação dos estudantes com os laboratórios e a 
biblioteca da FDCL? 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

5. Como você avalia seu local e as condições físicas do seu setor de trabalho de trabalho? 

1- Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

6. Quanto aos materiais necessários para o bom desempenho de sua função, você os avalia: 

1- Ótimos; 2 - Bons; 3 – Regulares; 4 – Insuficientes 

 

 

VIII. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e 
eficácia da auto-avaliação institucional 

1. Este processo de autoavaliação que você está participando permitirá gerar juízos críticos 
sobre a instituição e conseqüentes melhorias? 

1 – Sim; 2 – Não 

 
 
IX. Políticas de atendimento a estudantes e egressos 

1. Em geral, na sua opinião,  o modo como é feito o atendimento aos estudantes da FDCL é: 

1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

2. Qual valor você atribui ao sistema de atendimento e de informações disponíveis na 
instituição? 

1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 

8. Quanto ao atendimento dos funcionários aos alunos, você o avalia como: 

1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

 



9. Em média, os resultados obtidos pelos estudantes, dentro e fora da FDCL, podem ser 
considerados: 

1 - Ótimos; 2 - Bons; 3 – Regulares; 4 – Insuficientes 

 
 

X. Sustentabilidade financeira 
 

3. Na sua opinião, o orçamento da FDCL apresenta um equilíbrio entre receitas e despesas? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

Você deseja ter conhecimento dos resultados desta avaliação? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

 

 



Anexo 4: Estrutura e Organização da FDCL 
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Anexo 5: Informações Gerais sobre a FDCL 

 

Em 1970, com base no Parecer 206/69 do Conselho Estadual de Educação e no Processo 

206.461-70 do Ministério da Educação e Cultura, instituiu-se a Faculdade de Direito de 

Conselheiro Lafaiete - FDCL –, pela Fundação Municipal de Ensino Superior de Conselheiro 

Lafaiete – FUMESCL. 

Com o Decreto Presidencial 66.837/70, a FDCL obteve autorização de funcionamento, sendo 

que em 12 de março de 1974 foi definitivamente reconhecida pelo Decreto 73.815/74. De lá para 

cá, a FDCL vem descrevendo uma trajetória ímpar no cenário educacional da sua região: 

sobretudo pelo pioneirismo e tradição envoltos pelos seus 40 anos de vida acadêmica, 

responsáveis pela formação de destacados e importantes operadores do Direito e, também, pela 

forma ousada com que a comunidade científica vem superando barreiras histórico-político-

sociais em busca da excelência de seu ensino. 

A missão da FDCL é formar, com base na ética científica e na excelência do ensino do Direito, 

indivíduos tecnicamente capacitados e socialmente responsáveis. Os princípios filosóficos de 

Excelência acadêmica, indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, proteção à justiça, 

cidadania e dignidade humana, objetivam um compromisso com o progresso social, respeito à 

democracia contribuindo para a valorização da justiça e da cidadania. 

A FDCL por meio de sua Diretoria de Ensino conta com os seguintes órgãos de apoio 

pedagógico: 

1. Congregação da FDCL - formada por todos os professores da Instituição, representantes 

do corpo discente, representantes da comunidade e representante da mantenedora. 

2. Colegiado de Graduação - Formado por professores indicados por seus pares e 

nomeados pelo Diretor Geral, por representantes do corpo discente indicados pelo órgão 

de representação estudantil. 

3. Coordenação de Curso – formado por um professor escolhido por seus pares e 

nomeados pelo Diretor Geral. 

4. Serviço de Apoio ao Professor - SAP - formado  por funcionários burocráticos. 

5. Núcleo de Extensão e Pesquisa – NEP – composto por um Coordenador e  sub-

coordenadorias de Revista Jurídica e Monografia. 

6. Coordenadoria de Estágio Curricular Obrigatório – NPJ  - Composta por um 

coordenador de Estágio (professor – nomeado pelo Diretor Geral); um supervisor de 



Estágio (Professor  - nomeado pelo Diretor Geral) e advogados orientadores (todos 

egressos da FDCL). 

7. Comissão de Atividades Complementares de Graduação – formada por professores 

nomeados pelo Diretor Geral. 

8. Comissão Própria de Avaliação – CPA – Formada de acordo com a resolução que a 

instituiu. 

9. Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) Escritório Jurídico Modelo (EJM): Departamento 

voltado para a formação prática do estudante de direito da FDCL, sem finalidade 

lucrativa, que coordena, supervisiona e executa atividades do estágio curricular do Curso 

de Direito. Os serviços do NPJ constituem em assessoria e assistências jurídicas, defesa 

dos direitos humanos fundamentais e apoio a projetos comunitários de cidadania, tendo 

como prioridade o atendimento às pessoas mais pobres. É regido por um Regulamento 

próprio. 

 

RELATÓRIO NPJ/EJM 

ATIVIDADES ANO: 2009 
JANEIRO À JUNHO 

 
 

Nº. DE ESTAGIÁRIOS 
676 

Nº. DE ATENDIMENTOS 463 
Nº. DE TRIAGENS REALIZADAS 534 
Nº. DE TRIAGENS RECUSADAS E/OU DESISTENTES 71 
Nº. DE MANIFESTAÇÕES INCIDENTAIS 368 
Nº. DE AÇÕES DISTRIBUÍDAS 146 
Nº. DE AUDIÊNCIAS REALIZADAS 197 
Nº. DE CARGAS EM PROCESSOS 300 

 
ATIVIDADES ANO: 2009 
JULHO À DEZEMBRO 

 
 

Nº. DE ESTAGIÁRIOS 
710 

Nº. DE ATENDIMENTOS 464 
Nº. DE TRIAGENS REALIZADAS 533 
Nº. DE TRIAGENS RECUSADAS E/OU DESISTENTES 69 
Nº. DE MANIFESTAÇÕES INCIDENTAIS 410 
Nº. DE AÇÕES DISTRIBUÍDAS 188 
Nº. DE AUDIÊNCIAS REALIZADAS 223 
Nº. DE CARGAS EM PROCESSOS 239 

 

 

 



10. BIBLIOTECA DA FDCL 

 

A Biblioteca “Professor Péricles Raimundo de Oliveira” conta com um acervo aproximadamente 

de 8.277 livros; 181 fitas de vídeo; 206  compact disc, 3 assinaturas de jornais, 3 assinaturas de 

revistas informativas; 303periódicos (doações, permutas e aquisições); 150 obras de referências. 

O programa de automação utilizado é o Multiacervo, que é um sistema desenvolvido para a 

administração, organização e disponibilização de acervos e serviços. O sistema permite ao 

usuário o acesso aos serviços e catálogos da biblioteca e integra em tempo real, os catálogos ás 

rotinas de controle e oferece a qualquer usuário efetuar buscas em nossas bases de dados. 

Horário de funcionamento da biblioteca “Professor Péricles Raimundo de Souza” 

De segunda a sexta-feira: 8:00hs ás 22:00hs 

Sábado: 8:00hs às 12:00hs 

 

Serviços prestados pela biblioteca 

A biblioteca oferece os seguintes serviços para os alunos, professores e funcionários da 

Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete: 

 

• empréstimo domiciliar que é feito mediante a apresentação da carteirinha; 

• renovação da obra no recinto da biblioteca; 

• reserva de obras já emprestadas e esta ficará a disposição do aluno por 24 horas; 

• devolução da obra para empréstimo domiciliar; 

• pesquisa bibliográfica para alunos, professores e visitantes; 

• computadores que são destinados à pesquisa ao acervo, ou mesmo, pesquisa em 

ferramentas da área jurídica; 

• para obterem documentos da secretaria, todos os alunos deveram apresentar um 

documento NADA CONSTA, emitido pelos funcionários da biblioteca. 

 
 

Títulos por área de conhecimento (Livros) 

ÁREA DE CONHECIMENTO TÍTULOS EXEMPLARES 

Ciências Exatas e da Terra 35 47 

Ciências Biológicas - - 

Engenharias/Tecnologia - - 

Ciências da Saúde 5 34 

Ciências Agrárias - - 

Ciências Sociais Aplicadas 4.422 7.193 



Ciências Humanas 573 838 

Lingüística, Letras e Artes 113 114 

Outros 41 51 

TOTAL 5.504 8.277 

 
 

Títulos por área de conhecimento (CD-ROM) 

ÁREA DE CONHECIMENTO TÍTULOS EXEMPLARES 

Ciências Exatas e da Terra - - 

Ciências Biológicas - - 

Engenharias/Tecnologia - - 

Ciências da Saúde - - 

Ciências Agrárias - - 

Ciências Sociais Aplicadas 206 206 

Ciências Humanas - - 

Lingüística, Letras e Artes -               - 

Outros -              - 

TOTAL 206 206 

 
 

Títulos por área de conhecimento (Fitas de vídeo) 

ÁREA DE CONHECIMENTO TÍTULOS EXEMPLARES 

Ciências Exatas e da Terra - - 

Ciências Biológicas - - 

Engenharias/Tecnologia - - 

Ciências da Saúde - - 

Ciências Agrárias -              - 

Ciências Sociais Aplicadas 169 181 

Ciências Humanas - - 

Lingüística, Letras e Artes - - 

Outros - - 

TOTAL 169 181 

 
 
 

Títulos por área de conhecimento (Periódicos) 

ÁREA DE CONHECIMENTO TÍTULOS EXEMPLARES 



Ciências Exatas e da Terra - - 

Ciências Biológicas - - 

Engenharias/Tecnologia - - 

Ciências da Saúde - - 

Ciências Agrárias - - 

Ciências Sociais Aplicadas 303 5.222 

Ciências Humanas - - 

Lingüística, Letras e Artes - - 

Outros - - 

TOTAL 303 5.222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


