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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. 
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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; 
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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 meros 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 auto 

avaliação. 
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I. 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 

Anderson Alberico 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 030/2010, expedidas pelo Diretor Geral da 

FDCL. 
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II. O PROCESSO 

 

 

Após vários processos de avaliação institucional consecutivos, a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), constata que há na FDCL uma melhora na percepção da importância dos 

processos avaliativos. Há, de fato, uma preocupação de toda a comunidade acadêmica em 

relação à qualidade do ensino e aprendizado dos discentes, bem como em relação a uma 

necessidade de estabelecer uma relação contínua e mais transparente com a sociedade. 

Haja vista o empenho e contribuição dos setores e diretorias da FDCL na prestação de 

informações pertinentes e serviços, com apresentação de melhorias já há muito pedidas pela 

Comunidade Acadêmica e reiteradas nas avaliações e análises da CPA. 

Uma inovação em relação ao ano de 2011 foi a consideração e aplicação de recomendações 

apresentadas no Relatório da CPA pela IES. Destaca-se o “Relatório de Autoavaliação do 

Curso e medidas de melhoria do Conceito Preliminar de Curso (CPC)”, elaborado pela CPA, 

por solicitação da Direção e em cumprimento de diligências do MEC. O referencial utilizado 

para análise e elaboração do relatório foi, primeiramente, a nota obtida no ENADE/2009. Em 

seguida, foram observadas as variáveis de insumo definidas pelo Ministério da Educação, 

para a composição do CPC. Para cada item avaliado, a CPA apontou as prováveis causas do 

baixo desempenho no CPC, e sugeriu medidas a serem adotadas visando melhorias dos 

procedimentos acadêmico-pedagógicos e qualificação permanente da FDCL. 

O processo avaliativo do ano de 2011 teve como fundamento, além da inovação acima 

mencionada, foi mantido o uso de questionários para os integrantes da Comunidade 

Acadêmica, como instrumento básico, além de entrevistas com agentes específicos dentro da 

IES. 

Foram realizadas várias ações que tinham como meta reforçar o conhecimento da 

Comunidade Acadêmica acerca da importância do processo avaliativo. Para tanto, houve uma 

ampla utilização do sítio eletrônico da FDCL; associado ao envio de e-mail para os alunos, 

professores e funcionários; visitas às salas de aula e, como inovação, o uso das redes sociais, 

em especial, do Facebook. 

Como nos anos anteriores, foi utilizada a metodologia quantitativa. Nela, foram estabelecidos 

o número de questões, os tipos de públicos a serem consultados e as dimensões que seriam 
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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. 

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 a diferença existente 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, conforme está expresso nos questionários 

em anexo. 

Finalizada a obtenção dos dados quantitativos por meio dos questionários e das informações 

institucionais, a CPA elaborou o presente Relatório, no qual consta a demonstração dos 

resultados, avaliação e interpretação das informações. Relatório que tem como objetivo 

evidenciar possíveis deficiências, destacar as potencialidades da Instituição e apontar os 

possíveis caminhos para a solução dos problemas e para a maximização das virtudes. Dessa 

maneira, a CPA espera contribuir para o aprimoramento da gestão e para um horizonte 

alentador para a Instituição. 

 

 

 

 

 



9 

III. ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS COLETADOS 

 

Neste tópico, serão descritos e analisados as informações coletadas nos questionários 

aplicados aos alunos, funcionários e professores e informações institucionais. A apresentação 

dos dados segue a metodologia e as dimensões definidas pelo SINAES/MEC. 

 

 

3.1- Dimensão 1 – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Nesta dimensão, a CPA buscou aferir o grau de conhecimento básico acerca da Missão, do 

PDI e do Projeto Pedagógico da FDCL. 

 

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 

O exame dos resultados indica que ainda persiste um quadro descrito na avaliação anterior, qual 

seja, dentre os grupos entrevistados, alunos, professores e funcionários, os últimos apresentaram 

maior conhecimento sobre os aspectos avaliados acima nesta dimensão.  A mesma observação 

ainda é válida, 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 
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Projeto Pedagógico. Isso é explicado em parte, pelos alunos respondentes que ingressaram 

recentemente na Instituição. Mas ainda sim, há um grau de desconhecimento acerca desta dimensão 

que merece maior atenção por parte da FDCL.  

Há um grau de desconhecimento que resiste mesmo com os programas e ações permanentes que 

foram implementados neste sentido, tais como, 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.  

Desse modo, a CPA continua a prescrever, 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. 

Conhecimento que pode gerar maior mobilização da comunidade acadêmica e do público no 

entorno da Instituição de tal modo que esses públicos possam também contribuir para a consecução 

dos objetivos primordiais da FDCL. Principalmente junto ao corpo discente, que necessita de um 

trabalho mais intenso e efetivo, de modo que os alunos possam conhecer melhor os aspectos 

avaliados nesta dimensão.  

 

3.2- Dimensão 2 – Política de Ensino e Pesquisa 

 

Para a avaliação desta dimensão, foi de grande importância o “Relatório de Autoavaliação do 

Curso e medidas de melhoria do Conceito Preliminar de Curso (CPC)”, além dos dados 

coletados. 

 

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 
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No campo didático-pedagógico, a FDCL já estabeleceu a formação de grupos temáticos que, 

em torno do Eixo de Formação a que pertence as disciplinas, discutem as ementas e conteúdos 

letivos e os atualizam em nome de maior interdisciplinaridade. Todos os semestres, 

especialmente na preparação do Curso, estes Eixos se reúnem e subsidiam a Coordenação de 

Curso na atualização de ementas, propostas de conteúdos e ações pertinentes ao aprendizado. 

A FDCL não tem medido esforços no sentido de propiciar maior conhecimento e dar maior 

transparência sobre o Programa Pedagógico, o PDI e o Regimento Interno da IES, bem como 

do próprio Relatório Anual da CPA. Ações de comunicação, utilizando vários meios, foram 

empreendidas e aprimoradas. Além da disponibilização de documentos físicos, todos os 

documentos também estão acessíveis na página eletrônica da FDCL. 

A CPA aponta como ganho para a vida acadêmica a implantação de aulas de nivelamento 

como: Lógica, Hermenêutica, Ortografia e Redação, bem como a oferta de aulas de reforço 

em conteúdos específicos aferidos por percepção docente e discente. A CPA também aponta a 

mudança na estrutura de avaliações da FDCL, possibilitando aos alunos o exercício de um 

pensamento lógico e interdisciplinar. 

A FDCL também implementou ações que visam o incentivo à leitura e redação por trabalhos 

interdisciplinares de recensão ou fichamento, dando maior importância ao uso contínuo da 

Biblioteca e, consequentemente, maior expansão e atualização do acervo. A FDCL já executa 

uma política permanente para aparelhamento e melhorias contínuas da Biblioteca, seguindo 

sugestões de relatórios de auto avaliação. 

O programa de especialização lato sensu, integrada com a graduação, conta com duas áreas 

temáticas, a saber, Direito do Trabalho e Direito Público, com a participação intensa de 

professores da graduação. A primeira turma já terminou os créditos e estão abertas a inscrição 

de novas turmas. 

A atividade de pesquisa, assim como as de extensão e cultura, da FDCL são fomentadas, 

acompanhadas e registradas pelo Núcleo de Extensão e Pesquisa (NEP). As propostas para 

qualquer atividade são realizadas por meio de formulários disponibilizados na página oficial 

da FDCL, em link próprio.  

Quanto aos projetos de pesquisa e extensão, a FDCL continua as atividades de extensão com 

os grupos de estudos e programas de monitoria. Para fins de pesquisa e produção acadêmica, 

publicou-se o Manual de Normalização. A FDCL, atenta às orientações da OAB e da CAPES 

referentes ao combate ao plágio nas IES dos trabalhos de Curso, conta com o uso de softwares 
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de busca de similaridade de conteúdos na internet e banco de dados, conhecido como 

“Farejador de plágios”. Comprovada a existência de plágio, fraude ou comercialização do 

Trabalho de Curso, o acadêmico estará reprovado automaticamente. 

Anualmente, com grande participação da comunidade acadêmica, sobretudo dos egressos, são 

promovidos Workshops, com painéis, palestras e oficinas. 

Os trabalhos sobre a Revista Jurídica se efetivam com a definição dos Conselhos Editorial e 

Executivo e com a Chamada de Artigos. Na página eletrônica, a subpágina relativa à Revista 

Eletrônica já está em pleno funcionamento. 

 

Análise dos resultados 

 

Os integrantes do corpo docente da FDCL apresentam uma visão positiva tanto da política de 

ensino quanto das políticas de pesquisa e extensão, especialmente em relação ao incentivo e 

desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão. Há ainda uma avaliação positiva em 

relação à Pós-Graduação. Este mesmo segmento profissional considera que as atividades de 

pesquisa se articulam de forma positiva com outras atividades acadêmicas e que elas têm um 

impacto sobre a sociedade. Houve também concordância entre os professores de que ao 

lecionarem, estão colocando em prática os objetivos propostos pela Faculdade. 

Ainda assim, a CPA reforça a necessidade da criação de um programa de incentivo 

sistemático ao Corpo Docente e Técnico-Administrativo para participação em Seminários, 

Congressos, Cursos, Simpósios Nacionais e Internacionais, na busca de qualidade que se 

deseja obter e manter. Outra recomendação é a de que tanto implantação de um projeto que 

objetive maior capacitação dos professores na Pesquisa científica, como também os oriente 

para a atualização de conhecimentos e para uma maior produção bibliográfica. Com a 

reativação da Revista Acadêmica, acreditamos que esta tarefa também se tornará mais fácil. 

Houve aumento significativo projetos de Extensão em parceria com órgãos Públicos, 

empresas privadas e organizações sociais, aumentando o número de pessoas diretamente 

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

segundo aspecto é que os funcionários consideram bom e ótimo 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.  

Em relação ao primeiro tópico, os resultados da avaliação oscilaram de regulares a positivos, 

em todos os itens avaliados. Eles trazem evidências de que, se de uma lado há compromisso, 

por outro, é preciso também mais dedicação aos estudos e maior exigência em avaliações 

feitas pelos professores para os trabalhos da FDCL junto aos estudantes. A CPA também 

ressalta que a FDCL precisa cada vez mais aprimorar estas políticas de acordo com as 

expectativas do corpo discente. 

Sobre as políticas de ensino e pesquisa, os alunos têm uma avaliação oscilando entre boa e 

regular sobre elas. Melhor sobre o ensino do que sobre a pesquisa, com boa avaliação sobre os 

professores. O método de avaliação aplicado é considerado bom e há uma avaliação negativa 

acerca da profissionalização, a despeito de uma avaliação positiva sobre os trabalhos do NPJ. 

Algumas atividades precisam ser continuadas, outras reformuladas. A CPA reafirma a 

necessidade de uma atualização constante de conteúdos das disciplinas, ofertas de cursos de 

extensão e grupos de pesquisa que fomentem a pesquisa junto aos estudantes. Ademais, a 

FDCL deverá dar continuidade na implantação do programa de monitoria para o corpo 

discente, que está em curso. 

 

 

3.3- Dimensão 3 – Responsabilidade Social 

 

Aspectos avaliados 

 As atividades desenvolvidas pela IES que interagem com a sociedade; 

 As políticas de inclusão da Instituição. 
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Análise dos resultados 

 

Os dados coletados pela pesquisa aplicada evidenciam uma percepção e um reconhecimento 

da atuação da Faculdade no tocante à temática geral da responsabilidade social entre os 

professores e funcionários administrativos. Nestes grupos há uma avaliação muito positiva 

deste quesito. Já para os alunos entrevistados, há uma percepção diferente sobre o 

comprometimento da FDCL com atividades sociais, que para a maioria deles é regular e 

insuficiente. Resultado próximo do obtido na avaliação passada, a despeito dos diversos 

avanços feitos pela Instituição no tocante a este aspecto avaliado, conforme pode ser visot 

abaixo. 

Na FDCL, é intenso o intercâmbio com a comunidade por meio de visitas sistemáticas a 

entidades das mais distintas áreas no sentido de desenvolver no discente o espírito crítico 

diante dos problemas sociais. 

A participação da sociedade com a FDCL tem se mostrado efetiva e tem sido crescente a 

solicitação de parcerias com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Clubes de Serviço, Polícia 

Militar, Polícia Civil, Previdência Social, Conselhos Municipais devidamente constituídos, 

SENAC, ONG’s e Poder Público. 

Há o Projeto “Direito e Oportunidades para a melhor idade”, que pretende fazer um 

levantamento da situação dos idosos no município, tratar as informações e repassá-las por 

meio de relatório às autoridades públicas, subsidiando-as de informações sobre a realidade 

social e jurídica dos idosos. Pretende-se que o estudo sirva como referência para elaboração 

de políticas públicas para este segmento da sociedade. 

O NEP, na promoção de suas políticas institucionais de extensão, criou e implementou o 

projeto Direito Cidadão com a finalidade de realizar atendimento jurídico às comunidades 

carentes, envolvendo os discentes de diversos períodos, tendo inclusive sede própria. 

Por meio de visitas técnicas a entidades e instituições e órgãos públicos, a Faculdade interage 

com a sociedade por iniciativa própria ou por meio de solicitação das próprias entidades ou 

órgãos, promovendo debates e cursos de seus interesses, com a participação efetiva do 

alunado.  

Em 2009, a FDCL e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assinaram convênio 

para a implantação do Juizado de Conciliação nas dependências do Núcleo de Prática Jurídica 
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– NPJ. É também atividade efetiva do NEP/FDCL o desenvolvimento do “Projeto Mutirão 

para a Conciliação” que consiste na itinerância do Juizado de Conciliação pelos bairros 

periféricos do município e região, envolvendo o Instituto Nacional de Seguridade Social, 26ª 

Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, SENAC/MG, Clubes de Serviço e até 

mesmo entidades não governamentais. 

Destacam-se, ainda, os projetos “ECA nas escolas” e “FDCL nas escolas”. O primeiro tem 

por objetivo desenvolver uma ferramenta de mídia eletrônica que possibilite a apresentação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente pelos próprios professores do ensino fundamental e 

médio, facilitando a interação destes com seus alunos, em atenção aos pedidos feitos pelos 

próprios diretores das escolas. 

Já o Projeto “FDCL nas escolas” abre as portas da instituição para receber os alunos do ensino 

médio e fornecer-lhes cursos de “História Política Brasileira” e “Direito do Consumidor”, 

contribuindo para a formação cidadã dos adolescentes. O Projeto GRETAS desenvolvido por 

meio de teatro, discute temas e desenvolve habilidades entre os alunos da faculdade. 

A FDCL no cumprimento de sua responsabilidade social adota as seguintes diretrizes 

institucionais: 

Garantir o acesso e a permanência dos discentes na perspectiva da inclusão social por meio de 

convênios com órgãos públicos e privados, tais como: ProUni, FIES, Associação Olhos 

D’alma, e outras. Ainda sobre o acesso e permanência do discente, a FDCL mantém planos de 

bolsas de estudos. Tem ainda como meta a criação do NAP – Núcleo de Assistência 

Psicopedagógica e do Fundo de Amparo ao Discente – FAD. 

No âmbito da preservação e defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e artístico, o 

NEP fomenta atividades, tais como: Projeto Direito Cultural, Projeto Intervalo Musical, além 

de apresentações teatrais com a alunos da própria IES e/ou da sociedade.  

A CPA recomenda que a FDCL aprimore e intensifique tais atividades ao longo dos próximos 

semestres. Reforça também a necessidade da implantação de política de coleta seletiva de 

lixo, buscando parcerias com  entidades não governamentais que trabalham com reciclagem 

de lixo, além de implantar política de desbaste do arquivo morto por meio da digitalização. 

É recomendado também, a implementação de políticas que visem diminuir gradativamente o 

uso de papel, intensificando a comunicação da Instituição com a comunidade acadêmica por 

meio eletrônico. 



16 

 

3.4- Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade 

 

Aspectos avaliados 

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

professores, funcionários e egressos. 

 

Análise dos resultados 

 

Neste tópico foram avaliados junto aos públicos pesquisados, os instrumentos usados pela 

FDCL para concretizar a sua comunicação com o público no seu entorno. Foram aferidos os 

meios de comunicação internos e os externos, que se dá por meio das mídias impressas e 

eletrônicas. 

Do mesmo modo que 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, especialmente os professores.  

No tocante aos alunos, verificou-se um grau de conhecimento menor e uma avaliação que não 

foi tão positiva e um número considerável de não respondentes. A percepção captada na 

pesquisa junto aos alunos indica que ainda é pertinente o aprimoramento dos mecanismos 

comunicacionais utilizados pela FDCL. É preciso comunicar melhor e de forma mais 

eficiente. Um aprimoramento contínuo de todos os mecanismos de comunicação de que 

dispõe a FDCL, de tal modo haja um uso eficaz dos meios de comunicação. Nesse sentido, 

seguindo recomendações da CPA, houve a reformulação do sítio eletrônico da FDCL, visando 

uma comunicação que se efetive de forma límpida e com mensagens e informações relevantes 

para a consecução de missão institucional da FDCL. 

Nesta reformulação, foram seguidos dois eixos: um, visando a comunicação com público 

externo, não membro da Comunidade acadêmica e, outro, objetivando o público interno, 

formado por professores, funcionários e alunos. Neste ponto, há a distinção de dois portais: 

um específico para o aluno e outro para o Professor. 
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Outras informações relevantes: o acesso não só à Ouvidoria, como também uma área para 

perguntas e dúvidas sobre todas as atividades da FDCL, denominado “Fale Conosco”. 

Também há de se ressaltar a criação de uma página específica sobre o ENADE e para Núcleo 

de Extensão e Pesquisa, com seu blog, inclusive. 

Preocupada com a formação integral dos estudantes, em vista de atualização constante de 

informações, a FDCL disponibiliza no sítio eletrônico links para notícias sobre o mundo 

jurídico e sobre as atividades desenvolvidas pela FDCL e outras informações gerais. 

Aspectos como o ingresso na IES, informações relativas à sua história e missão, sobre os 

cursos oferecidos na graduação e na pós-graduação, são destaques. Por fim, ressalte-se a 

página da Revista Eletrônica e o Portal do ex-aluno. 

A FDCL ainda mantém, semanalmente, um programa de rádio, com informações jurídicas e 

prestação de serviços, mais um espaço no Jornal Correio da Cidade. Há, também, publicação 

de notícias e informações por meio do site de notícias regional “Fato Real”, com ampla 

repercussão na comunidade e cidades no entorno. 

 

 

3.5 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. 
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Análise dos resultados 

 

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

avaliação dos três públicos. Professores e funcionários tiveram uma avaliação mais 

abrangente, uma vez que são afetados diretamente pelos tópicos desta dimensão.  

Os alunos percebem de forma positiva o quantitativo de funcionários e professores, ou seja, 

atende às expectativas do corpo discente. Neste ponto a avaliação dos próprios professores e  

funcionários também apontam na mesma direção. 

O grau de satisfação com o trabalho tanto de funcionários, quanto de professores em relação 

às condições de trabalho, política salarial, crescimento profissional e relação empregatícia é 

bem avaliada por ambos.  

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. 

Em relação a este item, os dados coletados pela CPA e enviados ao MEC pela FDCL indicam 

uma significativa melhoria no tocante à qualificação do corpo docente da IES. Houve um 

efetivo investimento para o aumento da titulação dos professores, seja na contratação de 

novos docentes titulados, seja pelo investimento no quadro de professores anteriormente 

vinculados à IES. Além disso, a IES tem uma política continuada de investimento na 

qualificação de seu corpo docente que evidencia prováveis melhorias nas avaliações futuras. 

A CPA avalia que o Corpo Docente da IES satisfaz os padrões estabelecidos pelo MEC. 

Reitera a necessidade das políticas de incentivo à qualificação de seu corpo docente, como 

políticas de caráter permanente. Além disso, a CPA sugere a promoção, na área de 

metodologia de ensino, de Seminários didático-pedagógicos para professores, visando o 

aprimoramento dos métodos didático-pedagógicos. A CPA reafirma a importância da política 

de capacitação do corpo docente já em vigor e sugere que ela tenha um caráter de 

permanência. 
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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. Em relação às condições de trabalho e grau de satisfação dos 

funcionários, há uma percepção positiva, que, possivelmente se deve, 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. Só há uma 

ressalva, quanto ao plano de carreira, que foi considerado pela maioria dos funcionários 

avaliados como bom e regular. Tema que necessita ser mais bem discutido com este 

segmento. 

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

não tenha sido evidenciada nesta Avaliação, a recomendação contida desde o Relatório de 

2009 continua pertinente como objeto de uma boa política de gestão de pessoal. 

 

 

3.6- 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 

 

A CPA aponta que já há funcionamento regular de órgãos colegiados para deliberação de 

questões pedagógicas e para as melhorias nas práticas de ensino-aprendizagem da IES, como 

o Núcleo Docente Estruturante e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Em geral, o grau de conhecimento dos professores e funcionários entrevistados é positivo. 

Entre os alunos, o grau de conhecimento sobre as instâncias que compõem organização e 

gestão é melhor que o aferido na última avaliação, ainda que o grau de satisfação ainda 

permaneça variando de regular a insuficiente. 
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Mesmo que a Instituição tenha disponibilizado, em meio eletrônico e físico, todas as 

informações sobre as instâncias pesquisadas, há uma percepção dos alunos não tão positiva 

em relação à gestão da Instituição no tocante à solução dos problemas que os estudantes 

possuem. 

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 técnicas gerenciais para diminuir esta percepção regular dos estudantes. 

Além disso, ressalte-se a importância de uma comunicação interna mais eficaz que atinja toda 

a comunidade acadêmica, colocando-a a par de toda a estrutura e gestão da IES em seus 

diversos órgãos colegiados. 

 

 

3.7- 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 

 

No âmbito de infraestrutura, a FDCL já iniciou as obras de reforma de suas instalações para 

melhorar a acessibilidade de pessoas com deficiência nas suas dependências. A CPA, não 

obstante, propõe que a infraestrutura da IES continue sendo adaptada às novas demandas de 

melhorias do ensino. Dentre elas, destacam-se a importância de adaptar anexos necessários 

aos programas de pesquisa e extensão, como o já ocorrido com o Projeto “Caminhos de 

Conselheiro Lafayette”, que já funciona em sede própria e realizado em parceria com a 

Prefeitura Municipal e com a ONG Liga Ecológica Santa Matilde (LESMA). 
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Em relação às demais instalações físicas – salas de aulas, laboratórios, Biblioteca, auditórios e 

outros – a CPA avalia que são satisfatórios e atendem bem aos requisitos necessários para boa 

prática do ensino e aprendizagem. Acrescente-se a implantação do sistema Wi-Fi por fibra 

óptica, permitindo acesso à Rede Mundial de Computadores em todas as dependências da 

Instituição. 

A política de desenvolvimento da Biblioteca da FDCL é feita de acordo com seus recursos 

orçamentários, adquirindo diferentes tipos de materiais tais como: livros, obras de referências, 

periódicos (revistas informativas, revistas científicas, jornais) e multimeios. O 

desenvolvimento e a manutenção da coleção do acervo são feitos com a participação efetiva 

da bibliotecária, coordenação do curso, corpo docente e com os pedidos dos estudantes para 

obras referentes ao trabalho de conclusão de curso. 

A atualização da bibliografia básica dos programas das disciplinas do curso obedece as 

diretrizes e/ou procedimentos determinados nos Instrumentos de Avaliação expedidos pelo 

MEC. A FDCL da mesma forma que age com relação à bibliografia básica mantém política 

de atualização da bibliografia complementar, sugerido nas ementas curriculares. A quantidade 

de exemplares é baseada, portanto no número de vagas oferecidas pela Instituição, o mesmo 

ocorrendo em relação à bibliografia complementar. 

Os periódicos especializados também obedecerão ao disposto no Instrumento de Avaliação de 

Cursos de Graduação do MEC e sua atualização também obedece à política de melhoria do 

acervo, contando atualmente com um número de 20 títulos físicos. 

Ainda dentro dessa mesma política, a CPA sugere que a FDCL busque que possam contribuir 

para incrementar, física e virtualmente, a qualidade do acervo da Biblioteca. 

Na pesquisa quantitativa, foi avaliada a percepção da Comunidade Acadêmica. Os resultados 

são positivos para professores e funcionários. Quanto aos estudantes, o grau de satisfação com 

a Biblioteca e laboratórios apresenta-se ainda negativo, mesmo com todas as políticas de 

melhoria que a FDCL continuamente exerce. 

A CPA reitera, como nos anos anteriores, que a FDCL continue a atualização de acervo e 

instrumentos para Biblioteca e Laboratórios. A contínua renovação dará, em médio prazo, 

uma melhoria na percepção, sobretudo dos estudantes. 
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Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação 

 

A Avaliação é um processo permanente na FDCL há pelo menos 4 anos. Torna-se sobretudo 

importante para a confecção do Relatório Anual, cujo ponto mais importante é o questionário 

lançado no sítio eletrônico da FDCL. A intenção é conhecer a percepção dos entrevistados 

sobre os impactos e consequências decorrentes do processo de avaliação. 

 

Aspectos avaliados 

A importância e validade do processo de auto avaliação. 

 

Análise dos Resultados 

Desde a nomeação dos atuais integrantes da CPA, há, na FDCL, a consciência da necessidade 

do Processo de Avaliação Interna. De fato, a CPA tem sido uma experiência que conta com a 

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

CPA se marcam pela independência e por forte apoio da Instituição, sem restrições. 

Apresentando todos os anos um relatório dos resultados obtidos pela avaliação, a CPA 

constata que muitas observações destes relatórios, sobretudo as que apontam limites, já 

começam a ser solucionadas no âmbito da FDCL. Além disso, levando sempre em conta os 

Instrumentos de Avaliação e Percepção sobre as IES desenvolvidos pelo MEC, a CPA 

procura sempre manter a IES, junto à sua Pesquisadora Institucional, elementos de atualização 

e melhorias de políticas educacionais e administrativas. 

Assim, a CPA consegue avaliar positivamente algumas ações efetivadas na FDCL, fruto dos 

resultados de Autoavaliação, a tal ponto que a avaliação das respostas do Questionário se 

mostra muito generosa em relação à CPA e sua missão na FDCL. Há uma perspectiva de 

confiança nos processos auto avaliativos empregados pela FDCL. 

Portanto, como nos anos anteriores, a avaliação da Dimensão 8 foi positiva em relação ao 

processo de auto avaliação. Em sua maioria, os participantes do questionário reconheceram a 

importância do processo auto avaliativo e a presença da CPA, como um instrumento para o 

conhecimento e avaliação dos processos de planejamento da FDCL. 
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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 

 

Preocupa a CPA aferir que, em relação aos estudantes, continua uma percepção negativa. 

Destaca-se o modo de regulamentar direitos e deveres dos estudantes. Ainda que o DA se faça 

presente em várias iniciativas da FDCL, os alunos ainda veem como limitada a política de 

discussões no âmbito da FDCL. 

Entretanto, a CPA observa que na instituição há um crescente esforço na política de 

atendimento aos estudantes. Ressalta-se que todos os projetos extensionistas da FDCL 

contemplam bolsas para os alunos participantes, escolhidos por meio de processo seletivo 

com análise socioeconômica. 

Eventos promovidos na área do esporte e da cultura pelo Diretório Acadêmico também são 

alvos de intercâmbio com a FDCL. Além disso, como já observado anteriormente, a FDCL 

possui vínculos e parcerias com várias instituições para promover o atendimento ao aluno, 

além de estas vinculada aos programas do Governo Federal como ProUni e FIES. 

Um dado relevante medido pela avaliação é que o número dos professores entrevistados que 

não participam de nenhuma atividade de pesquisa recebeu leve queda. Quanto aos estudantes, 

o número de participantes aumentou sensivelmente, ainda que seja apontada como regular o 

conjunto de materiais e estrutura disponíveis para a pesquisa e extensão. 

A CPA sugere à Instituição que intensifique as políticas de atendimento aos estudantes. É 

preciso ampliar as atividades que melhor resultem em atender aos direitos e deveres dos 

estudantes na FDCL, vista ainda como de regular a insuficiente pelos estudantes. O sistema de 

informações já dá um grande passo com o uso de multimeios diversos. 
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Mesmo criando novas dinâmicas para melhorar os resultados dos estudantes fora da FDCL, 

como as aulas de Reforços para Exame OAB, a CPA insiste no aumento de programas desta 

natureza, para que os resultados obtidos pelos estudantes, dentro e fora da FDCL, sejam 

melhor considerados. Nas respostas obtidas, o graus de satisfação não passa de regular, 

sobremodo para os estudantes. 

Pelo Portal do ex-aluno, a FDCL recebe informações sobre os egressos, além de se comunicar 

com os mesmos por esta ferramenta. Há uma interação dos egressos com a FDCL, sobretudo 

nos Workshops organizados, com palestras, oficinas e comunicações sob responsabilidade dos 

ex-alunos. Houve a implantação de políticas que levam em conta convites a ex-alunos para 

participação em congressos, palestras e seminários, promovidos pela instituição, além da 

presença dos egressos nos projetos de extensão, sobretudo “Mutirão de Conciliação”. 

A Ouvidoria foi implantada e vem funcionando como propício canal de comunicação entre os 

diversos agentes no entorno da IES. Há um grande acesso da Ouvidoria por parte da 

Comunidade Acadêmica, demonstrando a seriedade e eficácia deste instrumento. 

 

 

Dimensão 10 - Sustentabilidade Financeira 

 

Aspectos avaliados 

 Sustentabilidade financeira; 

 Prestação de contas e o equilíbrio de receitas e despesas. 

 

Análise dos resultados 

 

A CPA vê como positiva a política financeira da FDCL. Possuindo uma Diretoria Financeira, 

subsidiada por uma Diretoria Administrativa, a FDCL apresenta um quadro favorável em 

relação à sua sustentabilidade financeira, sobretudo considerando que sua receita é 

proveniente das mensalidades dos estudantes. 
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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. 

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. 

A FDCL apresenta uma situação confortável em relação à inadimplência de mensalidades ou 

débitos anteriores, já em execução. Há um clima de confiança entre os funcionários e 

professores em relação às políticas de gestão financeira da FDCL. Ademais, a FDCL 

relaciona trimestralmente, por meio de um Informativo do RH, um acompanhamento de 

receitas e despesas. 

Quanto à pesquisa quantitativa, professores e funcionários percebem que há um equilíbrio 

financeiro. Os estudantes têm uma percepção mais equilibrada: tendem, na maior parte, a não 

ver um equilíbrio. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Os indicadores de avaliação foram estabelecidos após reuniões diversas. Respeitando os 

estabelecidos na legislação vigente, o Relatório conclui a metodologia que determinou uma 

pesquisa apropriada ao estudo de processos, de organizações complexas e orientada para a 

ação ou mudança, próprias dos processos de avaliação. 

A utilização da análise quantitativa e qualitativa 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, este Processo Auto Avaliativo mais uma vez se fez conforme orienta os 

documentos do CONAES/INEP. Estes determinam que, para a coleta de dados, possam ser 

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 dependeu das interpretações de 

pesquisadores e participantes da pesquisa. O que demonstre que a CPA vem alcançando, a 

cada ano, seus objetivos, de forma mais dinâmica e participativa. 

Destarte, todos os resultados aqui sintetizados terão eficácia com esforços de concretização 

destes elementos, responsabilidade de toda Comunidade. A CPA se vê como instrumento 

propício para criar uma consciência do valor e da eficácia da avaliação como mecanismo 

permanente e promotor de eficiência e qualidade, para alcançar os objetivos estabelecidos 

pela FDCL. 
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 ANEXOS 

ANEXO 1: QUESTIONÁRIOS 

 

QUESTIONÁRIOS (PROFESSORES) 
 

I. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 

1. Você conhece a missão da FDCL seu Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

e Projeto Pedagógico? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

2. 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 

 

 

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 à troca de impressões e experiências, planejamento de aulas e de eixos 

temáticos, você a considera: 

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

 

4. 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 

 

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

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

 

6. Ao lecionar, pesquisar ou realizar projetos de extensão na FDCL, os professores, 

em geral, põem em prática os objetivos institucionais? 
1 – Sim; 2 – Não 
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III. A responsabilidade social da Instituição 

 

1. 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 

 

 

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. 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 

 

4. 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 

 

 

VI. Organização e gestão da instituição. 

 

1. Existem, na Instituição, procedimentos adequados e conhecidos para organizar e 

conduzir os processos de tomada de decisões? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

2. Em geral, o funcionamento, composição e atribuição dos órgãos colegiados na FDCL 

acontecem de modo: 

1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 
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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. 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 auto avaliação que você está participando permitirá gerar juízos 

críticos sobre a instituição e consequentes melhorias? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

 

IX. Políticas de atendimento a estudantes e egressos 

 

1. 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 

 

2. Existem mecanismos de apoio acadêmico, compensação e orientação para os 

estudantes que apresentam dificuldades acadêmicas e pessoais? 

1 – Sim; 2 – Não 

3. Existem mecanismos para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, 

tanto curricular quanto ética? 

1 – Sim; 2 – Não;  3 – Não sei 

 

 

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 
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QUESTIONÁRIO (ESTUDANTES DA FDCL) 

 

 

I. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 

3. A missão da FDCL, seu Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), e o Projeto 

Pedagógico são conhecidos por você? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

4. Como você avalia a relação entre as disciplinas do currículo da FDCL e as exigências 

atuais 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 

 

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

1 – Sim; 2 – Não 

 

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

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

 

4. Nível de exigências de aprendizagem do Curso e suas necessidades 

curriculares: 

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

 

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

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

 

10. 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 

 

11. 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 
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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 

 

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

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

 

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

1 – Sim; 2 – Não 

 

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

1 – Sim; 2 – Não  

 

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

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

 

16. 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 

 

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

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

 

 

IV. A comunicação com a sociedade; 

 

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

1 – Sim; 2 – Não 

 

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

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

 

 

V. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 

trabalho. 

5. Para você, 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 
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2. Qual o seu grau de conhecimento sobre as instâncias que compõem a organização e 

gestão da FDCL: 

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

 

 

VII. Infraestrutura física. 

 

4. 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 

5. 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 auto avaliação que você está participando permitirá gerar juízos 

críticos sobre a instituição e consequentes melhorias? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

 

IX. Políticas de atendimento a estudantes e egressos 

 

4. 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. 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 na Instituição com que você se depara: 

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

 

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

considerados: 
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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 
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QUESTIONÁRIO (FUNCIONÁRIOS DA FDCL) 

 

 

I. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 

5. Você conhece a missão da FDCL? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

6. Você tem conhecimento acerca do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI)? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

7. 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 
17. A seu ver, a FDCL tem uma política adequada para o ensino, a pesquisa, a pós-

graduação e a extensão? 

1 – Sim; 2 – Não 

 

18. 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 

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

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

 

IV. A comunicação com a sociedade; 

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

1 – Sim; 2 – Não 

 

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

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

 

 

V. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 

trabalho. 

6. 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 

 

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

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

 

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

1 - Ótimas; 2 - Boas; 3 – Regulares; 4 – Insuficientes 
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9. A seu ver, a política salarial da FDCL é: 

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

 

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

funcionários? 

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

 

11. 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. 

6. Qual o seu grau de conhecimento sobre as instâncias que compõem a organização e 

gestão da FDCL: 

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. 

 

6. 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 

 

7. 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 

 

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

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

 

9. 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 
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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 

 

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 
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ANEXO 2: IMAGENS DO SÍTIO ELETRÔNICO 

 

 

Imagem 1: Home do Sítio Eletrônico e Chamada para Auto Avaliação. 

 

 

 

Imagem 2: Página Principal da Auto Avaliação 
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Imagem 3: Login Aluno para Questionário 

 

 

 

Imagem 3: Login Professor para Questionário 
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ANEXO 3: E-MAIL PARA PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTUDANTES 

 

Mensagem encaminhada ---------- 

De: Núcleo de Extensão e Pesquisa FDCL <nepfdcl@gmail.com> 
 
Data: 01 de março de 2012 17:29 

Assunto  Avaliação Institucional, participe  At  dia    de março  

Para: Adriano Geraldo <adrianogeraldo@uol.com.br>, Anna Cláudia <annadiamantino@hotmail.com>, Antonio Vieira 
<prof.vieira@oi.com.br>, Cirley <cirleyhenriques@hotmail.com>, Cláudia <claudia@centralplan.com.br>, Deilton 

<deilton.ribeiro@terra.com.br>, Elma <elma.dirg@fdcl.edu.br>, Fabiano Cesar <rebuzziguzzo@bol.com.br>, Giovanni 

<giovanniborges@gmail.com>, Guilherme <boelsums@adv.oabmg.org.br>, Hamilton <hajunq@uol.com.br>, Helena 
<helena.ma@uol.com.br>, Hermann <hermannjose@yahoo.com.br>, José Aluísio <josealuisioneves@yahoo.com.br>, José Arthur 

<jarthurcarvalho@uol.com.br>, José Carlos <jcarloshen@yahoo.com.br>, José Cesar <jcesardez@gmail.com>, José Leão 

<joseleao@amagis.com.br>, José Lourdes <jlsaojose@uol.com.br>, Leandro <leandrojsm@yahoo.com.br>, Leonardo 
<leonardo.alamounier@gmail.com>, Lícia <liciajocilene@gmail.com>, Lidiane <lidianecoelho@yahoo.com.br>, Liliam 

<liliamcaldeira@ig.com.br>, Marcia <masverona@yahoo.com.br>, Marcos Venício <marcos.vls@uol.com.br>, Maria Jussara 

<marajussa@yahoo.com.br>, Marta <martamariza@yahoo.com.br>, Mauro Filó <maurogalo@hotmail.com>, Narda 
<nardafalves@yahoo.com.br>, Nilo <advocare@viareal.com.br>, Patricia <patripereira@bol.com.br>, Paulo Roberto 

<castrorobertopaulo@yahoo.com.br>, Renato <gibson.renato@gmail.com>, Tarcísio <tfilho@prmg.mpf.gov.br>, Trogo 

<trogo@terra.com.br>, Waidd <waiddfrancis@gmail.com> 

 

 

 

Prezados professores,                                                                                                               

                                 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

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. 
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ANEXO 4 - 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; 
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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. 
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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 P ricles 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. 

 


