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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Comissão Própria de Avaliação da FDCL apresenta para toda comunidade o Relatório Final de 

atividades de Autoavaliação. Ele representa a continuidade do processo iniciado no ano passado 

de avaliação institucional mais sistemática. 

Para tanto, a CPA contou com total apoio dos órgãos de direção da FDCL e da comunidade 

acadêmica e também com o empenho de todos os seus membros. 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. 

A elaboração deste Relatório seguiu o plano 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. 

A CPA acredita que este Relatório, que será ao CONAES possa representar um importante 

referencial para toda comunidade acadêmica envolvida com a FDCL. Também, que ele 

signifique a continuidade do processo de implementação e consolidação da Avaliação 

Institucional. Por fim, que este Relatório seja uma oportunidade de contribuir para a melhoria 

permanente da qualidade da educação na Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete. não só o 

cumprimento de uma determinação legal. 

 

 

Professor Leonardo Alves Lamounier 

Coordenador da CPA 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente Relatório sobre o processo avaliativo apresentado pela CPA quer ser um instrumento 

facilitador para a ampliação do diálogo da FDCL com a sociedade. Primeiramente, produzindo 

subsídios para o aprimoramento do ensino e para melhor qualificar e intensificar a pesquisa e a 

extensão. Também se propõe a apresentar ferramentas que possam contribuir para agilizar e 

racionalizar a gestão da IES, bem como torná-la cada vez mais sintonizada com as necessidades 

da prática acadêmica e da própria sociedade. 

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* *Coordenador 

Prof. Leandro José de Souza Martins Representante do Corpo Docente 

Chrysthiane de Lourdes Nonata Batista Representante do Corpo Técnico-
Administrativo 

Marcos Donald Gonçalves Villegas 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, atualizadas pela Portaria DIRG 001/2010 e 

DIRG , ambas expedidas pelo Diretor Geral da FDCL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. O PROCESSO 

 

Desde a nomeação dos atuais integrantes da CPA, houve um consenso entre os participantes da 

necessidade do Processo de Avaliação Interna ser uma experiência que continuasse a contar com 

a participação de toda a comunidade envolvida com a FDCL. Os trabalhos dos membros da CPA 

foram marcados pela independência e por forte apoio da Instituição, sem restrições. 

O processo avaliativo do ano de 2010 teve como fundamento os mesmos processos da Avaliação 

de 2009, sobretudo o uso de questionários para os integrantes da Comunidade Acadêmica. 

Entretanto, foi enriquecido fortemente, sobretudo por contar com outros mecanismos de pesquisa 

e avaliação, como entrevistas com agentes específicos dentro da IES (sobretudo nas dimensões 5, 

9 e 10) e pela vantagem de a CPA possuir uma maior experiência, adquirida ao longo deste 

período. 

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, envio de 

emails para os alunos, professores e funcionários, confecção de cartazes e distribuição de folders, 

além de reuniões com equipes de trabalho da Instituição e de visitas às salas de aula. 

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. 

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. 

As respostas aos questionários não foram identificadas. 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. 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, Isso 

pode ser facilmente comprovado por meio da leitura dos questionários, no Anexo 4 do presente. 

Após a coleta dos dados dos questionários e das informações institucionais, a CPA se reuniu para 

tratar da elaboração do presente Relatório Final. Neste consta a demonstração dos resultados, 

avaliação e interpretação das informações. Ressalte-se que esse relatório tem como fulcro, por 

um lado, enumerar possíveis deficiências e destacar as potencialidades da Instituição, por outro, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



4. 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 dados por meio de questionários, informações 

fornecidas pela própria instituição e cotejamento com os dados apresentados no relatório da CPA 

de 2009. A CPA buscou medir o grau de conhecimento básico acerca da Missão, do PDI e do 

Projeto Pedagógico da FDCL. 

Para ratificar, consta, neste relatório, a missão da FDCL, a saber, “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 

• Grau de conhecimento acerca da Missão, PDI e Projeto Pedagógico; 

• 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 PPI no que diz respeito às atividades de ensino, 

pesquisa, extensão, gestão acadêmica, gestão institucional e avaliação 

institucional. 

 

Análise dos resultados 

A análise dos resultados indica que houve uma mudança em relação à Avaliação do ano anterior que 

apontava que, em sua maioria, os entrevistados - professores, alunos e funcionários - desconheciam 

tanto a missão como o PDI e o Projeto Pedagógico da FDCL. Na avaliação atual, Professores e 

Funcionários apresentaram maior conhecimento sobre os itens avaliados nesta dimensão. Se por um 

lado houve um avanço no grau de conhecimento por parte destes agentes, no tocante aos alunos, 

persiste ainda uma baixa percepção sobre a missão da Instituição, o PDI e o Projeto Pedagógico. 

A CPA apresentou como sugestão à Direção da Faculdade o estabelecimento de um trabalho contínuo 

para que a comunidade acadêmica e toda a sociedade pudessem conhecer exatamente a missão, o PDI e 

o Projeto Pedagógico da Instituição. Programas e ações neste sentido foram desenvolvidos e 

implementados, dentre eles destacam-se: confecção de banners; divulgação nas provas do vestibular e 

nas provas rotineiras durante o ano letivo; informações nos holerites dos professores e funcionários 

administrativos; no sítio eletrônico da IES estão divulgados a missão, o PDI, o Projeto Pedagógico, 

conforme anexo; também foram disponibilizadas para o público matrizes para cópias reprográficas do 

PDI e do Projeto Pedagógico. 

Acreditamos que estas iniciativas contribuíram para maior conhecimento e mobilização da comunidade 

acadêmica e do público no entorno da FDCL, na consecução dos objetivos primordiais, o que pode ser 

observado pelos resultados dos questionários aplicados. Cabe ressaltar que em relação ao corpo 

discente ainda há necessidade de um trabalho mais efetivo, de modo que os alunos possam conhecer 

melhor os aspectos avaliados nesta dimensão. 

 

 

4.2- Dimensão 2 – Política de Ensino e Pesquisa 

 

Do mesmo modo que no Relatório de 2009, a avaliação desta dimensão mereceu maior atenção e 

detalhamento no processo autoavaliativo gerido pela CPA. Não só por ser uma temática que está 

mais próxima dos membros da Comunidade Acadêmica, mas, sobretudo pela importância desta 

dimensão na vida acadêmico-institucional da FDCL. Esta intenção foi concretizada por meio de 

um questionário mais detalhado, disponibilizado para a pesquisa quantitativa, de modo a 



proporcionar um conhecimento mais específico sobre a opinião e a percepção de cada segmento 

da Comunidade acadêmica. Dados institucionais e  textos documentais também foram cotejados 

com as informações coletadas nos questionários. 

 

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 

A prática pedagógica vista sob a ótica da interdisciplinaridade, tema fundamental para qualquer 

instituição de ensino, foi um aspecto abordado na Avaliação. Analisando a estrutura curricular da 

FDCL, fica evidenciado que todos os períodos se ajustam sequencialmente, não só em relação ao 

aspecto temporal, como também na dimensão dos conteúdos que são trabalhados nas mais 

diversas disciplinas. 

É mister na IES que as práticas pedagógicas de ensino e pesquisa busquem dinamizar cada vez 

mais o desenvolvimento de atividades práticas integradas à formação do graduando. Para tal, as 

IES devem assegurar uma sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de 

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

reflexiva e de visão crítica. Assim, as IES contribuem para a formação de profissionais críticos e 

aptos ao seu permanente desenvolvimento intelectual. Desta forma, espera-se que seja 

despertado nos alunos espírito crítico, responsabilidade social, cidadania ativa e interesse em 

realizar trabalhos de pesquisa, objetivando o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da 

criação e difusão da cultura. 

De acordo com o Relatório de 2009, 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. Este conjunto deve propiciar o desenvolvimento do 

raciocínio jurídico do aluno e o domínio dos conhecimentos técnico-jurídicos necessários à 

formação de profissionais que lidarão com problemas jurídico-sociais de diversas naturezas. 

Em relação à Pós-Graduação, a Instituição já tem os mecanismos para oferecer, no primeiro 

semestre de 2011, o programa de Especialização lato sensu em Direito e Processo do Trabalho e, 



também, já está apta para oferecer programas de atualização e especialização em outras áreas, 

como Direito Público, Direito Processual e Direito Privado. 

As atividades de extensão, como prática acadêmica que objetiva interligar a Instituição, em suas 

atividades de ensino e pesquisa com as demandas da comunidade, ao mesmo tempo representam 

um compromisso social da FDCL como forma de inserção da comunidade acadêmica nas ações 

de promoção e garantias de valores democráticos, de igualdade e desenvolvimento social. Na 

IES, a extensão é tarefa do Núcleo de Extensão e Pesquisa (NEP), órgão encarregado de apoiar, 

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

 

Análise dos resultados estatísticos 

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. No 

tocante ao segundo aspecto, observou-se uma melhora na percepção dos funcionários sobre o 

nível de ensino da FDCL, considerado bom e ótimo. 

O corpo docente e discente tem uma visão positiva sobre a relação entre as práticas pedagógicas 

e a promoção da interdisciplinaridade. 

Relativo à articulação de conhecimentos com aspectos sociais, políticos, culturais e temas gerais 

da sociedade brasileira, há uma avaliação positiva por parte dos professores. A mesma avaliação 

também se aplica ao relacionamento entre os professores e órgãos deliberativos da IES, bem 

como a troca de impressões e experiências e planejamento de aulas. Os professores também 

demonstraram uma avaliação positiva quando questionados sobre a preocupação institucional de 

articular a pesquisa com as demais atividades acadêmicas. 

Um ponto preocupante é explicitado pela maioria do corpo docente: o baixo incentivo dado à 

realização de pesquisa dentro da IES, corroborado pela pequena participação em alguma 

atividade de pesquisa. Acrescente-se que a percepção dos alunos é bastante semelhante neste 

aspecto. A articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão com os objetivos 

institucionais são vista pelos professores como adequada. 

Sobre as atividades de extensão na FDCL, os professores demonstraram ter conhecimento delas 

e as colocam em prática nas atividades de ensino. Já os alunos avaliam os programas oferecidos 

para promover a extensão como regulares e insuficientes. 

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 alunos avaliam de forma positiva a sua participação nas aulas, atividades acadêmicas e o 

tempo que eles dedicam ao estudo. Em relação ao nível geral do ensino da FDCL, a maioria dos 

alunos o considera bom e ótimo, bem como o nível de exigências de aprendizagem. Quanto a 

oferta das atividades acadêmicas (grupos de pesquisa, monitorias) para complementar a 

aprendizagem, há uma divisão de opiniões, oscilando entre positiva e negativa, no seio dos 

alunos sobre este tópico. 

Sobre os professores, os alunos avaliaram os seguintes tópicos: abordagem do conteúdo com 

conhecimento atualizado; procedimentos didáticos, linguagem acessível e disponibilização de 

material; relação entre teoria e prática na abordagem dos conteúdos e, por fim, incentivo à 

participação, discussão e exposição de ideias. Em todos eles, há uma avaliação majoritariamente 

positiva. O nível das avaliações foi considerado bom e ótimo pela maioria dos alunos 

entrevistados. 

De acordo com os resultados da pesquisa, há uma avaliação negativa em relação ao estímulo e 

facilidade para realização e divulgação de produções acadêmicas, aos programas práticos 

voltados para profissionalização e quanto ao nível de estágio disponibilizado pelo NPJ. 

A partir dos resultados descritos acima, a CPA reitera a importância de um programa de 

incentivo sistemático ao Corpo Docente e Técnico-Administrativo para que participem de 

Seminários, Congressos, Cursos, Simpósios Nacionais e Internacionais. Ainda é pertinente a 

proposta apresentada para 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 acadêmica. 

A CPA reconhece que houve um aumento dos Projetos de Extensão realizados 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. 

A CPA destaca que a IES implementou o programa de monitoria com bolsa e grupos de pesquisa 

como mecanismo de incentivo à pesquisa e aprimoramento do ensino junto a seus estudantes. A 

CPA sugere ainda que, dependendo dos resultados alcançados e, de acordo com a capacidade 

financeira, estas ações sejam ampliadas. 

 



 

4.3- Dimensão 3 – Responsabilidade Social 

 

Aspectos avaliados 

• As atividades desenvolvidas pela IES que interagem com a sociedade; 

• As políticas de inclusão da Instituição. 

 

Análise de resultados 

Os dados da pesquisa, entre os professores e funcionários administrativos, demonstram um 

reconhecimento da atuação da Faculdade no tocante à temática geral da responsabilidade social. 

Nestes grupos, há uma avaliação melhor deste quesito, enquanto que para os alunos 

respondentes, há uma percepção diferente sobre o comprometimento da FDCL com atividades 

sociais, que para a maioria deles é regular e insuficiente. 

Porém, como foi observado no relatório referente ao ano passado, “os dados institucionais 

indicam que a atuação da FDCL apresenta pontos positivos em relação a esta temática”. As 

ações empreendidas pela 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 foram mantidos ou 

ampliados. Acrescente-se que a FDCL é vinculada ao Programa do Governo Federal ProUni, 

com concessão de bolsas de estudo integrais, contando hoje, com cerca de 100 alunos 

contemplados por este Programa. 

O programa de inclusão de deficientes foi concretizado no projeto dos prédios, de modo a 

facilitar a locomoção e o conforto, com instalação de corrimãos nas rampas, por exemplo. Mas 

ainda assim, há uma percepção negativa, conforme citado acima, o que leva a crer que existem 

variáveis que afetam negativamente a percepção do público em geral sobre a atuação da 

Faculdade, especialmente com aqueles que não acompanham de perto as ações da Instituição. 

Provavelmente, há um problema de comunicação que afeta diretamente a visão do publico em 

relação à FDCL. 

Também foi identificado um problema de ordem metodológica em relação aos questionários 

aplicados para alunos e funcionários, qual seja: a questão apresentada teve um caráter de 

generalidade que dificultou um entendimento claro sobre esta dimensão. A CPA pretende 

minimizar esta deficiência a partir do próximo questionário. 



A CPA apresentou propostas no Relatório de 2009 para serem implementadas na FDCL e que 

agregariam mais valor a esta dimensão analisada: 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; continuação da prestação gratuita de serviços jurídicos à 

comunidade carente, por intermédio de seu NPJ, associada à promoção de ações de cunho social. 

As duas primeiras, a CPA identificou que foram pouco exploradas; nas restantes, houve um 

avanço significativo. 

A CPA sugere ainda um investimento e uma preocupação maior com divulgação das diversas 

atividades relacionadas à Responsabilidade Social, de forma a contribuir para gerar uma imagem 

positiva da Instituição junto ao publico em geral. Não adianta só fazer é preciso também mostrar, 

dar publicidade às boas ações. 

 

 

4.4- Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade 

 

Aspectos avaliados 

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

professores, funcionários e egressos. 

 

Análise de resultados 

Para análise deste tópico, foram considerados os instrumentos usados pela FDCL para 

concretizar a comunicação com o público no seu entorno, a saber, os meios de comunicação 

internos e os externos, que se dão por meio das mídias impressas e eletrônicas. 

Como na pesquisa anterior, os resultados indicam que professores e funcionários apresentam um 

grau de conhecimento mais alto dos sobre os meios de comunicação utilizados pela FDCL, 

ademais têm uma avaliação positiva do impacto deles na gestão e missão da Instituição. Há a 

percepção de que a comunicação interna da FDCL cumpre seus objetivos de informação e 

orientação junto a estes segmentos. 

Já em relação aos alunos, como em 2009, verificou-se um grau de conhecimento menor e uma 

avaliação que não foi tão positiva. Como observado, o quadro atual é similar ao da última 

avaliação, e podemos supor o mesmo, “o primeiro aspecto contaminou o segundo, já que avaliar 



algo que não se conhece tão bem pode gerar distorções”. Portanto, a observação anterior 

continua pertinente: a percepção captada na pesquisa junto aos alunos indica a necessidade de 

aprimoramento dos mecanismos comunicacionais utilizados pela FDCL. É preciso comunicar 

melhor e de forma mais eficiente. 

A sugestão da CPA continua sendo aprimorar todos os instrumentos de comunicação de que 

dispõe a FDCL, que haja um uso eficaz dos meios de comunicação. Assim sendo, os membros da 

comunidade acadêmica e a sociedade receberão de forma límpida as mensagens e informações 

relevantes para a consecução de missão institucional da IES.  

Um passo nessa direção já foi tomado com a criação da Ouvidoria, um canal permanentemente 

aberto para que a comunidade acadêmica e a sociedade possam se manifestar. A previsão de que 

o serviço estivesse em pleno funcionamento no início de 2011 foi concretizada. Espera-se que no 

decorrer de 2011 a Ouvidoria contribua para melhorar este item avaliado. 

Especificamente, a CPA ainda continua a sugerir que a FDCL crie um boletim eletrônico de 

notícias e um Sistema de Informações Acadêmicas (SI), visando atender às demandas de 

consultas por parte dos gestores, docentes, discentes e egressos, funcionários e comunidade 

geral. 

E que a longo prazo, a FDCL deveria: desenvolver um sistema de informações gerenciais, de 

extração de relatórios, gráficos e construção de indicadores; intensificar oficinas pedagógicas 

com os docentes dos cursos da graduação. 

A CPA também sugere uma política mais efetiva em relação aos egressos. Embora existam ações 

neste sentido, ainda assim é preciso aprimorá-las mais, mesmo sabendo que este é um item 

complexo, já que poucas instituições de ensino superior no Brasil o fazem de forma competente. 

 

 

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 número e a qualificação de professores e funcionários técnico-administrativos foi objeto de 

avaliação dos três públicos. As opiniões da maioria dos entrevistados convergem quando foi 

medida a adequação entre a quantidade e a qualidade dos servidores em relação à missão da 

FDCL. A maioria dos respondentes dos três grupos destacou haver um número suficiente e 

ajustado de docentes e técnicos administrativos para o cumprimento dos objetivos da Instituição, 

fato já observado na Avaliação de 2009. 

Professores e funcionários tiveram uma avaliação mais abrangente, uma vez que são afetados 

diretamente pelos tópicos desta dimensão. Mesmo vivendo um momento de indefinição quanto à 

natureza jurídica, se pública ou privada, ainda assim há uma visão positiva, tanto de 

funcionários, quanto do corpo docente sobre plano de carreira, grau de satisfação com as 

condições de trabalho, com a política salarial e quanto a função exercida. 

O plano de carreira docente, que, segundo Relatório de Avaliação do MEC “pode ser 

considerado informal”, está expresso no PDI, no qual está previsto formas de promoção vertical 

na carreira, que se inicia como professor auxiliar, até titular. Também está prevista um processo 

de progressão horizontal, baseado em variações salariais associadas a titulação e tempo de casa. 

O plano de carreira, embora informal, tem seus critérios de regulamentação feitos de maneira 

clara e é bem avaliado pelo conjunto de professores e funcionários. 

Do total de professores integrantes da IES, cerca de 60% de mais de cinco anos de experiência 

no magistério superior. Quanto a titulação, o corpo docente atende aos requisitos mínimos para 

IES isoladas. O acompanhamento e o apoio ao crescimento profissional e acadêmico do corpo 

docente estão expressos no PDI. Na pesquisa ficou evidenciado que há uma percepção positiva 

dos professores em relação aos programas de qualificação profissional, iniciativas de valorização 

e incentivo para participação em processos de formação continuada. Provavelmente, isso deve ao 



apoio institucional e financeiro efetivo para que os professores participem de programas de pós-

graduação, viabilizados por meio de convênios firmados entre a FDCL e outras instituições. 

A CPA reafirma a importância da política de capacitação do corpo docente já em vigor e sugere 

que ela tenha um caráter de permanência. 

Segundo os dados, os funcionários também avaliam positivamente a sua carreira dentro da IES. 

O crescimento profissional do corpo técnico-administrativo é apoiado e incentivado pela 

Instituição. Em sua maioria, os funcionários vislumbram a possibilidade real de crescimento 

profissional na FDCL. Ressalte-se, ainda, avaliação positiva sobre a política salarial. As 

condições de trabalho e o grau de satisfação demonstrada por este grupo indicam um quadro 

positivo, avaliação que se deve, provavelmente, à remuneração percebida e aos benefícios 

individuais adicionais (vantagens pessoais): anuênio, assistência médica e odontológica e bolsas 

de estudo para o funcionário e/ou dependentes. 

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, 

acrescida, em 2010, de cobertura odontológica; um bom ambiente de trabalho, marcado pela 

cordialidade, cooperação, dentre outros. 

Em relação à adoção de critérios mais claros de admissão e progressão profissional, embora não 

tenha sido evidenciada nesta Avaliação, a recomendação contida no Relatório de 2009 continua 

pertinente como objeto de uma boa política de gestão de pessoal. 

 

4.6- Dimensão 6 – Organização e Gestão Institucional 

 

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, o grau de conhecimento dos professores e funcionários entrevistados é positiva em relação à 

organização e gestão da FDCL, variando de bom a ótimo. Entre os alunos, o grau de conhecimento 

sobre as instâncias que compõem organização e gestão é mais baixo, variando de regular a insuficiente, 



mesmo que a Instituição tenha disponibilizado, em meio eletrônico e físico, todas as informações sobre 

as instâncias pesquisadas. 

Em relação ao uso da gestão e tomadas de decisão institucionais, os professores e os funcionários 

avaliam positivamente, ao passo que, entre os estudantes, há uma avaliação ligeiramente negativa. 

Em relação aos instrumentos de gestão, a recente visita in loco da Comissão de Avaliação Institucional 

do MEC apontou que “todos os órgãos colegiados possuem regulamentos próprios de 

funcionamento reunindo-se regularmente dentro das disposições regimentais, com as decisões 

lavradas e inseridas em livros de ata específicos. Configura-se, portanto, um quadro ALÉM do 

que expressa o referencial mínimo de qualidade”. Ainda assim, a CPA reitera a sugestão anterior da 

necessidade de sempre que possível, abrir canais para estimular maior participação nas decisões da 

Faculdade. Neste sentido, insiste, mais uma vez, na necessidade de desenvolver uma comunicação 

interna mais eficaz que atinja efetivamente toda a comunidade acadêmica, colocando-a a par de toda a 

estrutura e gestão da IES em seus diversos órgãos colegiados. 

 

 

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. 

 

Análise dos resultados 

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

maioria bastante significativa dos professores e funcionários. Em relação aos alunos, há uma 

percepção divergente em parcela significativa: a avaliação feita pelo corpo discente varia de 

regular a insuficiente. 

Há que ressaltar que, novamente, a biblioteca apresentou desempenho inferior aos outros itens da 

infraestrutura. Quando é avaliada o grau de satisfação com a Biblioteca e laboratórios, os 



estudantes avaliam muito negativamente, enquanto que professores e funcionários avaliam, em 

sua maioria, como bom e ótimo. 

A CPA insiste na necessidade de um processo constante de melhoria em relação ao acervo, 

espaço físico e serviços da Biblioteca. Conforme Relatório de 2009, a CPA recomendou “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”. 

Ressalte-se que a Direção da Instituição acatou tais sugestões. Espera-se que, com as iniciativas 

já implementadas, como a aquisição de novos livros e periódicos e a construção de Salas para 

estudo individual e em grupo, tenham impacto positivo na próxima avaliação. 

Em relação aos laboratórios, também deverá ser implementada uma política de atualização de 

equipamentos e melhoria no atendimento. A CPA ainda insiste na necessidade da construção de 

novos anexos em especial um Centro de Convivência para os Estudantes e um local para prática 

de atividades desportivas. 

 

 

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 

Como no ano anterior, a avaliação da Dimensão 8 foi positiva em relação ao processo de 

autoavaliação. Em sua maioria, os participantes do questionário reconheceram a importância do 



processo autoavaliativo e a presença da CPA, como um instrumento para o conhecimento e 

avaliação dos processos de planejamento da FDCL. 

Em relação ao ano passado, algumas iniciativas foram realizadas, como parte de um esforço da 

CPA de se fazer ainda mais presente e atuante junto à comunidade acadêmica. Dentre elas, 

destacam-se ações de comunicação, tais como a produção de folders sobre a CPA e seus 

objetivos, a disponibilização em meio material e eletrônico do Relatório Anual e de outros 

elementos próprios da Comissão. E, por fim, a realização de atividades que aprofundaram o 

conhecimento e a consciência da necessidade do envolvimento de toda comunidade em todas as 

etapas da avaliação: realização de uma oficina no Workshop da FDCL acontecido em outubro de 

2010 e um fórum com envolvimento de professores, coordenadores e alunos sobre a o processo 

de autoavaliação. 

O planejamento e a avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da 

auto-avaliação institucional da IES, estão coerentes com o especificado no PDI 2010/2014. A 

CPA ultrapassou o processo de adaptação e funciona, atualmente, com melhores recursos, 

havendo uma efetiva participação da comunidade interna (professores, estudantes e técnico-

administrativos) e externa nos processos de autoavaliação institucional. E também há de registrar 

que além do apoio institucional, a CPA goza de autonomia em suas ações. Há também uma 

política de constante divulgação das análises e dos resultados das avaliações, que estão 

disponíveis desde o momento em que o relatório foi encaminhado para o MEC. 

A CPA espera ampliar o processo avaliativo, sobretudo ao enfatizar as modificações ocorridas na 

IES a partir do processo de autoavaliação. Segundo o relatório da Visita Institucional realizada 

por comissão do MEC, observou-se que a CPA é de conhecimento da maioria da comunidade 

acadêmica, mas “as ações acadêmico-administrativas baseadas nos resultados da auto-avaliação 

ainda não são visíveis, face à recente instalação da CPA”. Ainda que isto se configure como “um 

quadro SIMILAR ao requerido pelo referencial mínimo de qualidade”, a Comissão pode 

contribuir ainda mais ao aprimorar o processo autoavaliativo. Para tanto, pretende intensificar a 

realização de eventos, como reuniões, seminários de estudo sobre o SINAES, além de realizar 

junto à Comunidade Acadêmica, mais vezes durante o ano, enquetes e pesquisas para aferir 

sentimentos, opiniões e sugestões quanto à vida institucional e acadêmica da FDCL. 

 

 

 

 



4.9- Dimensão 9 – Políticas de Atendimento ao Estudante 

 

Aspectos avaliados: 

• Políticas de acesso aos estudantes. 

• Controle e acompanhamento de egressos. 

• Avaliação de indicadores de resultados obtidos. 

 

Análise dos resultados 

Em relação às políticas de atendimento a estudantes e egressos, para os professores e 

funcionários são ações bem avaliadas. Em relação aos estudantes, há uma percepção 

ligeiramente negativa, sobretudo em dois aspectos, o modo de regulamentar direitos e deveres 

dos estudantes e o sistema de atendimento de informações da IES.  

Ainda merece registro a divisão de opiniões dos professores acerca dos mecanismos de apoio 

acadêmico, sobretudo para os estudantes que apresentam dificuldades. Há quase um equilíbrio 

entre a avaliação positiva e a regular. A partir desta percepção captada ao longo do ano, a FDCL 

planejou e implementará medidas de apoio pedagógico como aulas de reforço e cursos de 

nivelamento, (por exemplo Tópicos em Direito Penal, e programa de reforço da língua 

portuguesa no curso), de modo a minimizar as deficiências dos alunos. Espera-se que na próxima 

avaliação seja verificada melhor percepção sobre este aspecto. 

A CPA registra que, no segundo semestre de 2010, a IES implantou um sistema de tutoria para 

oferecer atendimento a cada aluno. Esse esforço de oferecer uma orientação individualizada 

pretende servir como um instrumento que auxilie os alunos nas opções feitas ao longo do curso, 

já que, conforme PDI, o currículo é flexível e marcado por atividades complementares. A CPA 

avalia que o desenvolvimento acadêmico de cada aluno feito por meio de um plano individual de 

formação, se preste a orientar as principais escolhas do aluno em termos de disciplinas optativas 

que cursará e atividades complementares que desenvolverá. 

A FDCL mantém a política de projetos de Extensão, identificada no Relatório de 2009, a saber, 

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

judiciários, dentre outros. Ainda, na área de Extensão, a FDCL fomentou ainda mais a realização 

de diversos Seminários, Fóruns de Entidades Não Governamentais, organizados pelos alunos sob 

a orientação do Coordenador do Núcleo de Extensão e Pesquisa – NEP. 



A realização de atividades de pesquisa ainda é um ponto a ser mais bem trabalhado pela IES. Os 

resultados dos questionários corroboram com a avaliação in loco  do MEC, que apontou uma 

incipiência em relação às atividades científicas. Um dado relevante medido pela avaliação é que 

80% dos professores entrevistados não participou de nenhuma atividade de pesquisa, o que 

incide diretamente na baixa participação dos alunos nestas atividades. Há necessidade, portanto, 

de se implantar políticas de incentivo à realização de pesquisas para a comunidade acadêmica. 

As informações obtidas na pesquisa pela CPA reiteram os dados relatados pela Comissão do 

MEC sobre adequação da relação da IES com as políticas públicas e com o contexto social. 

Ademais, ressalta a importância da política de qualificação dos estudantes, por meio de 

convênios estabelecidos com empresas e órgãos públicos da região que geram oportunidades 

para realização de estágios. 

Em relação aos egressos, há a constatação de que existem mecanismos para conhecimento da 

opinião dos egressos sobre a formação recebida e desempenho profissional deles. A CPA reitera 

que, mesmo tendo um canal de comunicação com os egressos, por meio de um link no site – que 

permite que ex-alunos sejam convidados a participar de debates e seminários realizados na 

faculdade – ainda há a necessidade de um melhor tratamento das informações recebidas. Desse 

modo, poderiam servir, efetivamente, para melhorias na política de atendimento aos egressos, 

identificando demandas e potencialidades, que se desdobrarão em cursos, seminários, etc., com 

consequência, também, no aprimoramento do atendimento dos alunos e do próprio curso. 

Ainda sobre os egressos, merece destaque o fato de a FDCL incorporar um número expressivo 

de professores e funcionários formados na instituição. 

 

 

4.10- Dimensão 10 - Sustentabilidade Financeira 

 

Aspectos avaliados 

• Sustentabilidade financeira; 

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

 

Análise de resultados 

Tal como no ano anterior, os dados da pesquisa mostraram que os atores envolvidos mais 

diretamente com esta dimensão, professores e funcionários demonstraram, em sua maioria, uma 



visão positiva sobre o equilíbrio entre receita e despesa da IES. Os estudantes apresentaram uma 

ótica um pouco diferente: uma maioria, por estreita margem, externou opinião desfavorável em 

relação à capacidade financeira da IES. Outra parcela considerável tem uma visão oposta e, 

ainda, há um contingente que desconhece o assunto, diferenciando do resultado do Relatório de 

2009. 

Porém, 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 preocupação relativa ao adimplemento de 

contribuições sociais. 

Sobre a taxa de inadimplência corrente, houve uma melhora no quadro, tendo, atualmente, uma 

situação confortável dentro da técnica de administração de empresa. Mas, o mesmo não pode se 

afirmar em relação ao ativo não circulante que merece atenção maior e ações efetivas da gestão 

da IES. 

A CPA reitera a recomendação do relatório anterior sobre a necessidade de uma atenção 

redobrada e constante de a Administração da IES se empenhar na melhoria dos processos de 

gestão, visando o equilíbrio entre receitas e despesas. Ademais, este empenho também permitirá 

a realização de investimentos necessários para o cumprimento da sua missão e vislumbrar um 

cenário confortável em médio prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência adquirida ao longo dos processos avaliativos permitiu a produção de um trabalho 

marcado por resultados positivos e, ao mesmo tempo, pela indicação de muitas perspectivas a 

serem contempladas. A elaboração do presente relatório possibilitou à Comissão identificar os 

aspectos positivos e negativos relativos ao funcionamento da FDCL. Permitiu, também, 

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

técnico-científica, a serem implantadas em curto e em médio prazo. 

Seguindo o procedimento dos anos anteriores, tão logo se efetive a entrega do Relatório Final à 

Comissão Nacional de Educação Superior (CONAES), a CPA fará reuniões para divulgação e 

análise dos resultados com todos os segmentos da Instituição. A divulgação será feita por meio 

eletrônico e documentos impressos de acesso público. 

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. Ao mesmo tempo, a CPA se defronta com desafios, a saber: superar a persistência da 

baixa taxa de respondentes em relação ao universo pesquisado; intensificar as entrevistas 

qualitativas com público-alvo e, por fim, estender a Avaliação aos egressos. 

Não obstante, a CPA já conseguiu imprimir uma consciência da importância da avaliação como 

instrumento que contribua e que crie um comprometimento dos integrantes da comunidade 

acadêmica na construção de uma IES que seja capaz de cumprir com sua missão: promoção de 

um ensino de qualidade, preocupação com a responsabilidade social e formação de cidadãos 

conscientes de seus deveres e direitos. 
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Anexo 1 – Imagens do Sítio Eletrônico (divulgação e layout dos Questionários) 

 

Página Inicial do Sítio Eletrônico da FDCL 

 

 

Tela Inicial do Processo de Autoavaliação Institucional 



 

Questionário on line para os Professores 

 

 

Questionário on line para os Estudantes 

 



 

Questionário  on line para os Funcionários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: Material de Divulgação da Pesquisa 

 

 

 

Folder de divulgação da CPA e Processo de Autoavaliação 

 



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: 

I. Órgãos da Administração Superior: 

a) Conselho Superior – CONGREGAÇÃO; Congregação, órgão máximo da Administração 

Superior, de natureza normativa, deliberativa, consultiva e recursal da FDCL; 

 

b) Diretoria Geral – DIRG; Diretoria Geral é o órgão executivo da Administração Superior 

responsável pelo planejamento, supervisão, execução, fiscalização e avaliação das atividades 

acadêmicas da Faculdade; 

 

c) Conselho de Administração – CAD; Conselho de Administração, órgão consultivo, 

fiscalizador e deliberativo da FDCL no campo administrativo e financeiro; 

 

d) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE; O CONSEPE, órgão da 

Administração Superior, de natureza normativa, consultiva e deliberativa em matéria de ensino, 

pesquisa e extensão; 



 

e) Comissão Própria de Avaliação – CPA; A CPA é o órgão colegiado permanente de 

coordenação do processo de Auto-Avaliação Institucional da FDCL; 

 

II. Órgãos da Administração Básica: 

a) Diretoria de Ensino – DEN; órgão da Administração Básica, responsável pelo planejamento, 

supervisão, coordenação, execução, fiscalização e avaliação das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

b) Diretório Acadêmico – DA: órgão de representação estudantil na FDCL  

 

III. Órgãos de apoio complementares/suplementares: 

a) Diretoria de Controle Acadêmico – DCA: dirigida pelo Secretario Geral, necessariamente, 

Professor integrante do Corpo Docente da FDCL, designado, ad nutum, pelo Diretor Geral. 

 

b) Diretoria Financeira – DFI; dirigida pelo Diretor Financeiro, profissional integrante do 

Corpo Administrativo da FDCL, designado pelo Diretor Geral. 

 

c) Diretoria Administrativa – DAD. dirigida pelo Diretor Administrativo, profissional integrante 

do Corpo Administrativo da FDCL, designado pelo Diretor Geral 

 

Acrescentem-se:  

Coordenação de Curso – formado por um professor escolhido por seus pares e nomeados pelo 

Diretor Geral. 

Serviço de Apoio ao Professor - SAP - formado  por funcionários burocráticos. 

Núcleo de Extensão e Pesquisa – NEP – composto por um Coordenador e  sub-coordenadorias 

de Revista Jurídica e Monografia. 

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). 

Comissão de Atividades Complementares de Graduação – formada por professores 

nomeados pelo Diretor Geral. 



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. 

Biblioteca da FDCL 

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

de 4.850 títulos no total de 8.947 exemplares; 181 fitas de vídeo; 275 compact disc, 3 assinaturas 

de jornais, 3 assinaturas de revistas informativas; 312 periódicos (doações, permutas e 

aquisições); 288 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. 

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; salas para 

estudo em grupo e individual. 


