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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade de Direito de Conselheiro de 

Conselheiro Lafaiete (FDCL) apresenta, para toda comunidade, o Relatório Final de 

atividades de autoavaliação. Ele representa a continuidade desta nova consciência 

avaliativa da FDCL para avanços e retificações em sua vida acadêmica e 

administrativa. 

A CPA representa este sinal de uma nova dimensão na FDCL. Não só quer apontar 

problemas: sugere elementos para que alternativas de melhorias sejam 

implementadas. Por este relatório, feito com total apoio de toda comunidade 

acadêmica e também com o empenho de todos os seus membros, sintetiza-se uma 

convergência de interesses, vontades e ideais de para que a FDCL alcance seus 

objetivos como Instituição de Ensino Superior. 

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, enviado ao CONAES, representa um importante 

referencial para toda comunidade acadêmica envolvida com a FDCL. É fruto dessa 

consciência autoavaliativa, que tanto bem faz à FDCL, a oportunidade de contribuir 

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

Conselheiro Lafaiete e na região onde ela está inserida. 

 

 

 

 

 

 

Professor Leonardo Alves Lamounier 

Coordenador da CPA  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Relatório que se segue é fruto do trabalho e da dedicação dos membros da 

Comissão Própria de Avaliação. Corresponde a um documento imprescindível para a 

implementação e o aprimoramento de um processo contínuo de melhorias quanto aos 

aspectos avaliados. 

Sabe-se que a autoavaliação institucional, em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e demais documentos internos das Instituições 

de Ensino Superior (IES), é um processo de autoconhecimento, coordenado e 

conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) em parceria com diversos 

setores da comunidade e atores que, direta ou indiretamente, estão envolvidos com o 

ensino, a pesquisa e a extensão. 

Nesse sentido, fruto de um momento de reflexão coletiva e diagnóstica, o Relatório 

Final da Autoavaliação Institucional da Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete 

(2018, 2019 e 2020) , juntamente com outras medidas avaliativas externas e internas, 

constitui o processo de verificação, análise e divulgação dos dados, que busca induzir 

a qualidade do ensino perpetrado pela FDCL e de subsidiar a tomada de decisões e 

a definição de prioridades e possibilidades de transformações na trajetória 

institucional. Em resumo, corresponde a um documento imprescindível para a 

implementação e aprimoramento de um processo contínuo de melhorias quanto aos 

aspectos avaliados. 

O presente Relatório de Autoavaliação da FDCL foi elaborado em cumprimento à Lei 

10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), tendo como base as disposições contidas na Nota 

Técnica INEP/DAES/CONAES n.º 65/2014 (Roteiro para Relatório de Autoavaliação 

institucional). Trata-se de um Relatório Final, que tem por objetivo contemplar as 

informações e ações desenvolvidas pela CPA e pela FDCL nos anos de 2018, 2019 e 

2020, explicitando uma análise global em relação ao PDI e demais documentos 

institucionais, juntamente a todos os eixos do instrumento de autoavaliação. Ao final, 

busca-se evidenciar as potencialidades, indicar as fragilidades e apresentar as 

propostas de ação para a solução das fraquezas e melhoria das atividades 
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desenvolvidas pela Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete. Vale mencionar que 

foram considerados os cinco eixos propostos pelo Instrumento de Avaliação 

Institucional, bem como as 10 dimensões estabelecidas no art. 3º da Lei 10.861/04. 

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 autoavaliação 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 FDLC desenvolve a autoavaliação por meio de um processo dinâmico, sistêmico e 

contínuo, em que a Instituição busca construir a sua própria realidade a partir das 

informações coletadas, além de melhorar a qualidade do ensino, da pesquisa e da 

extensão universitárias, bem como dos serviços das áreas meio e da infraestrutura. A 

Instituição entende que, por meio de uma análise interna e comparativa, é possível 
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identificar as possíveis fragilidades e destacar potencialidades da Instituição, 

apresentando um plano de ação para, assim, responder à expectativa da comunidade 

acadêmica da FDCL, especificamente, e da região onde ela está inserida, como um 

todo. 

Para a avaliação dos últimos três anos, a Comissão Própria de Avaliação da FDCL 

reiterou a didática dos anos anteriores e incrementou a logística da pesquisa com 

dados comparativos e interpretativamente mais amplos. Além disso, promoveu uma 

reflexão sobre o modelo institucional vigente, tendo em vista a visão, a missão e o 

planejamento estratégico a ela associados, os quais definem o que a FDCL pretende 

ser e proporcionar aos seus sujeitos envolvidos. 

Conforme legislação pertinente, o relatório quer desenvolver os dados aferidos por 

pesquisa realizada em sítio eletrônico aos membros mais ativos da Instituição, a 

saber, alunos, professores e empregados gerais. Busca-se, com isso, fazer da 

autoavaliação uma força propulsora de transformação, que induz, direciona e 

impulsiona comportamentos construídos coletivamente, por meio dos diferentes 

setores da comunidade. 

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

Acadêmica a emitir uma opinião sincera, com verdadeiro intuito de ajudar a FDCL 

neste processo de autoavaliação. Ainda que este primeiro momento se fundamente 

em uma pesquisa mais direcionada, a CPA promoverá outras interações que 

aprimoram a autoavaliação institucional. 

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

CPA constata que recomendações oriundas desses relatórios começam a ser 

implementadas no âmbito da FDCL. A CPA já vê como consolidada positivamente a 

metodologia autoavaliativa e reitera que tem sido uma experiência que conta com a 

participação da comunidade envolvida com a FDCL. Neste ano, o número de 

participantes aumentou, evidenciando a confiança dos públicos no trabalho desta 

Comissão. Deve ser reiterada, ainda, que os membros da CPA exercem suas tarefas 

de modo independente e contam com forte apoio da Instituição. 
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A CPA sempre procura fornecer à FDCL, via Pesquisadora Institucional, elementos 

de atualização e melhorias de políticas educacionais e administrativas com a 

elaboração da avaliação e confecção deste relatório. 

 

2. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

2.1. Dados da Mantenedora: 

 

• Código da mantenedora: 77 

• Nome: Fundação Municipal de Ensino Superior de Conselheiro Lafaiete 

• CNPJ: 19.722.313/0001-81 

• Natureza Jurídica: Fundação Privada 

• Representante Legal: Douglas de Carvalho Henriques 

 

2.2. Dados da Mantida: 

 

• Código da mantida: 99 

• Nome: Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete 

• Sigla: FDCL 

• Endereço: Rua Lopes Franco, 1001, Carijós, Conselheiro Lafaiete. CEP 
36406-119 

• Categoria administrativa: Privada sem fins lucrativos 

• Telefone: (31) 3769-1919 

• Sítio: www.fdcl.edu.br 

• Representante legal: Cirley José Henriques 

 

2.3. Perfil histórico e social da FDCL 
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A FDCL, instituída pela Fundação Municipal de Ensino Superior de Conselheiro 

Lafaiete - FUMES, é uma instituição isolada de ensino superior, sem fins lucrativos, 

com sede, foro e atuação circunscrita no município de Conselheiro Lafaiete, Minas 

Gerais. A FUMES, sua mantenedora, é pessoa jurídica de natureza privada, foi 

instituída pela Lei Municipal de n.º 861, de 23 de maio de 1967, CNPJ nº. 

19.722.313/0001-81, e tem sua área de atuação circunscrita ao município de 

Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. 

A FDCL relaciona-se com a FUMES por meio de seu Diretor-Geral, que a representa 

em juízo ou fora dele, nos limites de sua competência, prevista no seu regimento e no 

que couber no estatuto da mantenedora. 

O ato oficial de autorização de funcionamento do curso de Direito da FDCL ocorreu 

por meio do Decreto nº. 66.337, de 18 de março de 1970, constituindo-se, pois, como 

a primeira Instituição de Ensino Superior da cidade, a par de ser uma das mais antigas 

do Estado de Minas Gerais. 

Criada pela Municipalidade e reconhecida pelo Presidente da República, pelo Decreto 

n. 73.815, de 12 de março de 1974, sempre foi mantida por recursos próprios, a partir 

do recolhimento de mensalidades de alunos. 

A FDCL, em consonância com a Lei Municipal vigente, goza de autonomia disciplinar, 

pedagógica, administrativa e financeira. 

Digna de nota é a grande diversif icação daqueles que procuram a FDCL, resultando 

num corpo discente muito heterogêneo, com faixas etárias e condições sociais, 

culturais, étnicas e econômicas muito variadas. Isto impõe um desafio particular à 

oferta do curso de Direito, que deve atender a expectativas muito diferentes. É por 

isso que a Instituição busca respeitar as diferenças, constituindo-se em um espaço de 

pluralidades, o que se torna desafiador e ao mesmo tempo fundamental para uma 

educação jurídica de excelência e condizente com a sociedade contemporânea. 

Ademais, o contexto social de esforço pela afirmação e garantia de efetividade dos 

direitos fundamentais na região, protagonizado pelas diferentes organizações da 

sociedade civil local, representa importante oportunidade e tarefa para a atividade 

extensionista da Faculdade. 
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Da mesma forma, o incremento da atividade econômica regional também oferece 

importantes oportunidades de realização de prática jurídica em regime de convênio, 

assim como o surgimento de questões e problemas jurídicos, a exigir esforços de 

pesquisa jurídica que podem se desenvolver na FDCL. 

A partir disso, a FDCL estabelece como missão: “Transformar vidas, formando 

pessoas tecnicamente capacitadas e socialmente responsáveis na transformação da 

sociedade em que estão inseridas, comprometidas com o desenvolvimento político, 

social, econômico e sustentável, por meio de uma sólida formação jurídica, 

humanística, ética, interdisciplinar e prática.”. 

 

2.4. Estrutura organizacional da FDCL 

 

A FDCL busca desenvolver seu curso de Direito de forma abrangente, participativa e 

democrática. Para tanto, goza de uma estrutura organizacional de apoio pedagógico 

que tem por finalidade subsidiar o desenvolvimento das atividades de ensino, de 

pesquisa, de extensão e administrativas, constituída pelos seguintes órgãos: 

 

2.4.1. Órgãos da Administração Superior: 

 

a. Conselho Superior - CONGREGAÇÃO; 

b. Diretoria-Geral - DIRG; 

c. Conselho de Administração - CAD; 

d. Núcleo Docente Estruturante - NDE; 

e. Conselho de Ensino,Pesquisa e Extensão - CONSEPE; 

f. Comissão Própria de Avaliação - CPA;  

g. Ouvidoria 
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2.4.2. Órgãos da Administração Básica: 

 

a. Diretoria de Ensino - DEN; 

b. Diretório Acadêmico - DA; 

 

2.4.3. Órgãos de apoio complementares/suplementares: 

 

a. Diretoria de Controle Acadêmico - DCA; 

b. Diretoria Financeira - DFI; 

c. Diretoria Administrativa - DAD; 

d. Auditoria Interna; 

 

2.5. Composição e atribuições da CPA/FDCL 

 

A avaliação e o acompanhamento do desenvolvimento do Curso da FDCL são 

realizados por meio da Comissão Própria de Avaliação (CPA), em atendimento ao que 

preceitua a Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES). Essa Comissão constitui-se em órgão 

colegiado permanente de coordenação do processo de autoavaliação institucional e 

garante a participação igualitária de todos os segmentos da comunidade acadêmica 

e da sociedade civil, na busca pela descentralização da tomada de decisões pela 

FDCL, bem como da consciência social para a oferta de uma educação jurídica 

diferenciada e de qualidade. 

Bem se sabe que a Comissão Própria de Avaliação (CPA) é um órgão de natureza 

consultiva e deliberativa, que tem como função precípua assessorar a Instituição na 

tomada de suas decisões estratégicas, bem como analisar e avaliar o desempenho 

das diversas atividades desenvolvidas, procurando contribuir para a melhoria dos 
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processos de gestão e para o cumprimento dos objetivos institucionais. Vale 

mencionar que o processo de avaliação interna, coordenado pela Comissão Própria 

de Avaliação, desde a fase de elaboração conceitual até a confecção de relatórios, 

deverá ser divulgado para a comunidade acadêmica, pelos meios de comunicação 

usuais da FDCL. 

De acordo com a legislação pertinente, a CPA tem as seguintes atribuições: 

a. Coordenar e conduzir os processos de avaliação interna da Instituição, zelando 

pelo envolvimento da comunidade acadêmica; 

b. Sistematizar e prestar informações solicitadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do 

Sistema Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Superiores (SINAES), 

com o apoio do pesquisador institucional; 

c. Constituir e nomear subcomissões de avaliação, contando, sempre que 

possível, com a participação da comunidade e da sociedade civil; 

d. Elaborar, analisar relatórios e pareceres e encaminhar às instâncias 

competentes, prezando sempre pela divulgação de todas as atividades; 

e. Desenvolver estudos visando ao aperfeiçoamento das políticas de avaliação, 

bem como acompanhar a implementação de ações acadêmico-administrativas. 

Além disso, a CPA da FDCL é constituída da seguinte forma: 

a. 1 (um) coordenador da CPA; 

b. 1 (um) representante do corpo administrativo; 

c. 1 (um) representante do corpo docente; 

d. 1 (um) representante do corpo discente, regularmente matriculado e indicado 

pelo Diretório Acadêmico Astor Vianna; 

e. 1 (um) representante da sociedade civil organizada, sem vínculo empregatíc io 

com a FDCL. 

O Coordenador da CPA será indicado e nomeado pelo Diretor da FDCL, ouvido o 

CAD. Todos os membros são nomeados por meio de Portaria do Diretor-Geral da 

FDCL e terão mandato previsto de dois anos, permitida a recondução. 
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Período de mandato da CPA: 2 (dois) anos, permitida a recondução. Ato de 

designação da CPA: Portaria DIRG 042/2009, atualizadas pelas Portarias DIRG 

025/2017, DIRG 032/2017, DIRG 008/2019 e DIRG 030/2020 expedidas pelo Diretor 

Geral da FDCL. 

Composição da CPA 

Nome Segmento que representa 

Prof. Leonardo Alves Lamounier Coordenador 

Profa Lidiane Maurício dos Reis Representante do Corpo Docente 

Prof. Vinícius Biagioni Rezende Representante do Corpo Docente 

Jean Carlos Barbosa Metz Representante do Corpo Técnico-
Administrativo 

Mário Fernandes de Oliveira Júnior   Representante do Corpo Discente 

Samuela Santana Cordeiro de Matos Representante da Sociedade Civil 
Organizada 

 

O professor Leonardo Alves Lamounier possui doutorado em sociologia e política pela 

Universidade Federal de Minas Gerais e leciona na FDCL há mais de 15 anos. Sua 

larga experiência na Instituição lhe confere subsídios para conhecer a fundo as 

potencialidades e fragilidades da FDCL. Soma-se a isso o fato de que ele sempre 

esteve inserido nos órgãos superiores da IES, já tendo sido membro do CAD, NDE, 

CONSEPE, Ouvidoria e outros mais, por isso consegue ver as mudanças e 

transformações ocorridas (e que vão ocorrer) de forma panorâmica e completa. 

Ademais, Leonardo Lamounier possui atuação reconhecida na comunidade 

lafaietense, atuando junto à Prefeitura Municipal, fato que o permite conhecer a 

realidade da cidade e as expectativas dos cidadãos da região. 

A professora Lidiane Maurício dos Reis, além de advogada, possui larga experiência 

na área acadêmica, destacando-se pelo seu doutorado em Direito Processual pela 

PUC-MG e seu mestrado pela FDSM. Vale mencionar que ela ainda é membro do 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do Conselho de Extensão e Pesquisa 
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(CONSEPE) da FDCL, bem como subcoordenadora responsável pela supervisão 

didático pedagógica da Biblioteca. Ex-aluna da FDCL. 

O professor Vinícius Biagioni Rezende é doutorando em direito pela ITE/Bauru e 

possui experiência nas áreas de direito financeiro, consumidor e processual. Além 

disso, é o professor responsável pelo acompanhamento e preparação dos alunos para 

o ENADE. Ex-aluno da FDCL.  

Jean Carlos Barbosa Metz é ex-aluno da FDCL, tendo se formado em 2020. Além 

disso, é funcionário da Secretaria de Controle Acadêmico, de modo que possui 

conhecimento sobre a estrutura da FDCL, sendo um dos responsáveis pela 

digitalização do acervo. Não fosse isso, é membro da CIPA, atuando na prevenção de 

acidentes da FDCL. 

Mário Fernandes de Oliveira Júnior e Samuela Santana Cordeiro de Matos, 

respectivamente, representante do corpo discente e da sociedade civil organizada, 

buscam oferecer um contraponto à análise da Comissão, comprovando se tratar de 

uma análise democrática, dialógica e sistêmica. 

 

3. METODOLOGIA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

Partindo-se do pressuposto de que os procedimentos de autoavaliação reduzem 

riscos, previnem danos e antecipam situações futuras, o Relatório CPA da FDCL 

caracteriza-se como uma ferramenta fundamental no processo de construção 

democrática da Instituição, especialmente por meio da formulação de planos de ação 

com vistas ao desenvolvimento institucional. 

Para a elaboração deste e dos outros relatórios anteriores, foi utilizada a metodologia 

quanti-qualitativa. Por meio dela, entende-se que a relação entre a quantitativa 

(objetividade) e a qualitativa (subjetividade) não pode ser compreendida como 

oposição, tampouco se reduz à mera continuação uma da outra. Em outras palavras, 

não se trata de uma questão de disputa ou contradição, mas de um exercício 
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complementar capaz de dar conta de um evento complexo e multifacetado, que é a 

autoavaliação institucional. 

Passemos às etapas. 

 

3.1. Organização e sensibilização 

 

Em um primeiro momento, foram feitas reuniões pelos membros da CPA para elaborar 

um cronograma de ação para a coleta e análise dos dados. Concomitantemente, 

realizaram-se atividades no intuito de sensibilizar a direção, coordenação, 

professores, alunos e funcionários sobre a importância e a necessidade da avaliação 

como instrumento de melhoria contínua e democrática da FDCL. 

Dessa forma, a partir de uma experiência acumulada de vários anos realizando este 

processo de autoavaliação, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) constatou que a 

FDCL incorporou, em sua dinâmica, uma verdadeira “cultura da avaliação”. De fato, 

pode ser observada uma mudança cultural na Instituição, que pode ser vista através 

do empenho e engajamento de todos os setores da FDCL quando da prestação de 

informações para as avaliações feitas pela CPA, além da participação maciça dos 

alunos, professores e funcionários em responder os questionários e prestar 

informações sobre a Instituição. Vale destacar que a importância do processo pode 

ser medida pelo grande número de respondentes do questionário online aplicado nos 

anos de 2018, 2019 e 2020, especialmente de alunos. 

Ademais, a CPA tem feito um trabalho junto aos diversos públicos que se relacionam 

com ela e se empenha para que todos da comunidade acadêmica, sobretudo os 

professores, recebam outros subsídios para ajudar no processo autoavaliativo feito 

pelo questionário. A opção para o uso deste modelo de questionário se justifica pelo 

fato de ele ser mecanismo objetivo, ágil e prático para aferir dados importantes da 

avaliação. 

Conforme ressaltado no relatório anterior, tendo em vista a experiência adquirida por 

meio de visitas do MEC e da OAB nos últimos anos para o reconhecimento do curso, 
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houve um avanço da Comissão em relação aos relatórios passados, que resultou em 

um aumento da capacidade de compreensão dos eixos e das dimensões exigidas 

para a autoavaliação, bem como um incremento da qualidade na coleta e na análise 

dos dados. Com tais visitas, os membros da CPA passaram a se inteirar mais sobre 

as variáveis de insumo definidas pelo Ministério da Educação, para a composição do 

CPC. 

Em resumo, percebe-se que os membros da CPA têm consciência do seu papel na 

melhoria da atuação da IES. Os esforços envidados para solução de problemas 

apresentados pelos relatórios de autoavaliação, bem como a permanência de políticas 

positivas contribuem efetivamente para a boa avaliação do curso de Bacharel em 

Direito da Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete (FDCL) por estas entidades 

avaliadoras da qualidade do ensino. 

 

3.2. Coleta e tratamento dos dados 

 

A autoavaliação institucional conta com diferentes instrumentos e etapas para a coleta 

de dados, de acordo com as características das atividades. Por exemplo, pode-se 

mencionar os seguintes documentos e formas de coleta: 

a. Documentos oficiais e institucionais; 

b. Questionário eletrônico respondido pelos estudantes; 

c. Questionário eletrônico respondido pelos professores; 

d. Questionário eletrônico respondido pelos funcionários técnico-administrativos; 

e. Relatórios da ouvidoria; 

f. Entrevistas 

Os documentos oficiais são fundamentais para verificar o perfil do curso, sua missão, 

valores e objetivos. Busca-se, por meio deles, estabelecer um ponto de partida, 

verificando os interesses da instituição, suas metas e ambições junto aos alunos, 

egressos e comunidade. Para isso, foram analisados documentos oficiais do 

Ministério da Educação, relatórios internos elaborados por diferentes setores da 
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FDCL, resoluções e portarias administrativas, Plano de Desenvolvimento Institucional 

e Projeto Pedagógico de Curso. 

No que se refere aos questionários eletrônicos respondidos pelos estudantes, 

professores e funcionários, destaca-se, primeiramente, que todas as respostas foram 

analisadas sem revelar quem as respondeu. 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. As informações foram 

coletadas, armazenadas em um banco de dados e posteriormente processadas para 

serem objetos de análise da CPA. 

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. 

O questionário recolhe dados para avaliação das seguintes dimensões: 

I. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

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

respectivas normas de operacionalização; 

III. A responsabilidade social da Instituição; 

IV. A comunicação com a sociedade; 

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

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho; 

VI. Organização e gestão da Instituição; 

VII. Infraestrutura física; 

VIII. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, 

resultados e eficácia da autoavaliação institucional; 

IX. Políticas de atendimento a estudantes e egressos; 

X. Sustentabilidade financeira; 
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Além disso, em 2019 foi aberta uma nova dimensão: “avaliação sobre o acesso ao 

Moodle e sobre as disciplinas virtuais”. Essa atitude, inicialmente pensada para avaliar 

as disciplinas virtuais ofertadas pela FDCL, foi fundamental para analisar toda a 

dinâmica que passou a se estabelecer em 2020, tendo em vista o contexto da 

pandemia de coronavírus e a necessidade do estabelecimento das aulas remotas. 

Após 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 que foram baseados em dados levantados nos últimos 

três anos. 

Vale mencionar, ainda, que outros documentos e formas de coleta possibilitaram uma 

análise qualitativa das informações. Por exemplo, os relatórios da ouvidoria foram 

capazes de trazer relatos espontâneos, feitos por qualquer pessoa, sobre aspectos 

da FDCL. 

Além disso, a vivência de alguns membros da CPA junto à Instituição deu abertura 

para entrevistas com atores-chave, que foram essenciais para identificação de 

informações relevantes sobre a FDCL que não estavam contempladas nos 

questionários quantitativos. 

 

3.3. Análise das informações e elaboração do Relatório 

 

Trata-se de uma das etapas mais importantes, uma vez que nela está contida a 

situação atual da Instituição com base nas informações da comunidade acadêmica. É 

nela onde se indica o perfil do aluno que o curso de direito da FDCL quer formar e 

confrontar isso com as demandas do mercado de trabalho, os anseios da comunidade 

e as expectativas dos sujeitos envolvidos. 
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Vale mencionar que todos os dados são interrelacionados com o objetivo de reduzir 

riscos, prevenir danos e antecipar situações futuras, por meio de uma análise holística 

e capaz de dar conta desse evento complexo e multifacetado, que é a autoavaliação 

institucional. Para além disso, a proposta da Comissão é subsidiar as ações da 

direção, da coordenação e dos professores, bem como dar espaço de participação 

aos alunos, funcionários e demais envolvidos no processo de construção do ensino, 

da pesquisa e da extensão jurídicas. 

Ao final, a produção do Relatório deve ser capaz de refletir o estado de coisas em que 

se encontra a Instituição, bem como estimular melhorias e informar os avaliadores 

externos sobre os tópicos mais importantes. 

 

3.4. Divulgação dos resultados 

 

Em seus documentos institucionais, a FDCL estabelece uma série de valores, entre 

eles: ética; qualidade na prestação de serviços de ensino; diálogo aberto com os 

estudantes; valorização dos funcionários; compromisso com a sociedade entre outros. 

Todos eles, de alguma maneira, são perpassados pela transparência com que a 

Instituição trata seus assuntos. Isso, inclusive, vai ao encontro do que preconiza a Lei 

n.º 10.861/04, que estabelece, entre outros tópicos relevantes, o respeito à identidade 

e o caráter público de todos os procedimentos utilizados. 

Dessa forma, a CPA tem como imperativo a divulgação dos resultados obtidos de 

modo não só a garantir o que preconiza a lei supracitada, mas, também, a dar 

continuidade aos compromissos firmados pela FDCL. Vale ressaltar que a divulgação 

de tais resultados deve ser acompanhada de uma atividade reflexiva por parte da 

Comissão, objetivando traçar um plano de ação com vistas à melhoria da educação 

jurídica. 

Dessa maneira, além da disponibilização nos sítios eletrônicos da instituição, em 

espaço destinado à CPA, o presente Relatório será entregue para os setores da FDCL 

e Diretório Acadêmico. Além disso, é importante a realização de um evento sobre o 

tema, no qual serão expostas as atividades realizadas pela FDCL ao longo do triênio. 
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O evento pode ser realizado de maneira virtual, tendo em vista o contexto da 

pandemia 

Ao final desta parte, vale mencionar que a CPA está consolidada institucionalmente e 

os segmentos têm participado dos processos por ela desencadeados, postando 

regularmente os Relatórios Anuais de Autoavaliação no e-MEC. Afora conduzir os 

processos de avaliação, a CPA é responsável por sistematizar e prestar contas de 

informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) e por 

planejar ações corretivas para a melhoria de aspectos identificados nas 

autoavaliações. Desse modo, a comissão atua para aprimorar as atividades da IES, 

para colaborar com o processo avaliativo externo e para supervisionar a 

implementação das recomendações sugeridas.   

 

4. DESENVOLVIMENTO: ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

COLETADOS 

 

Neste tópico, serão analisados os dados coletados nos questionários aplicados aos 

alunos, funcionários e professores, de acordo com a identidade da FDCL e demais 

informações institucionais. A apresentação segue a metodologia proposta em tópicos 

anteriores e as dimensões definidas pelo SINAES/MEC. 

Dessa forma, nesta seção, além da apresentação dos dados e das informações, foram 

realizados diagnósticos a respeito da IES, ressaltando os avanços e os desafios a 

serem enfrentados. Também foi evidenciado o quanto foi alcançado em relação ao 

que foi estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), considerando o 

perfil e a identidade da IES. 

 

4.1. EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

4.1.1. Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 
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Processos de autoavaliação são importantes em qualquer organização. Por meio 

deles, é possível o autoconhecimento, a partir do qual a comunidade acadêmica  

ganha subsídios para definir ou redefinir metas, além de traçar estratégias para o 

aprimoramento contínuo de seus objetivos e valores. 

Além disso, é fundamental que a IES reveja seus projetos acadêmicos 

constantemente, tendo por base as informações obtidas na autoavaliação. É com 

base nisso que a FDCL percebe as fragilidades e as potencialidades das estratégias 

educacionais e pode, assim, propor mudanças necessárias à garantia do contínuo 

aperfeiçoamento do ensino jurídico. 

No Eixo 1 / Dimensão 8, que trata sobre o Planejamento e Avaliação Institucional, 

busca-se demonstrar a evolução acadêmica da IES. Para análise deste quesito, são 

apresentados os indicadores de qualidade da Instituição conferidos pela avaliação 

externa e interna, além das práticas voltadas para o aprimoramento das ações de 

autoavaliação. Como ferramenta utilizada para obtenção dos resultados, destaca-se 

o questionário disponibilizado no sítio eletrônico da FDCL, documentos institucionais 

e outros oferecidos pelo MEC/INEP. A finalidade é obter um feedback dos 

entrevistados sobre quais seriam os impactos e consequências no que tange ao 

processo de avaliação.  Buscou-se, aqui, dar especial destaque para a importância e 

a validade do processo de avaliação, bem como ao trabalho da CPA. 

Passemos à análise dos resultados. 

 

4.1.1.1.  Autoavaliação: análise dos resultados colhidos pela CPA 

 

A premissa desta dimensão está voltada para os aspectos atinentes ao planejamento 

e à avaliação institucional que atinge os processos, resultados e eficácia. 

Com o passar dos anos, a Comissão Própria de Avaliação fez um trajeto das 

avaliações formuladas para que houvesse um norte de parâmetro e também um vetor 
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de qualificação e desempenho da Instituição, assim como desta Comissão. Não 

obstante esta serventia, o processo tem um excelente retorno, haja vista que envolta 

do resultado obtido circunda a ânsia em galgar os altos patamares de excelência e, 

por conseguinte, sanar eventuais dificuldades que obstam o progresso. 

Cumpre salientar que a permanente avaliação desta Comissão é inscrita nos valores 

de ética, responsabilidade e seriedade, uma vez que o âmago, intrínseco deste 

processo, é fomentar a constante melhoria da faculdade que é refletida nos 

acadêmicos, professores e funcionários. Ademais, o zelo pelo sigilo das votações é 

complemento da imparcialidade que integra os valores desta comissão. 

Além da coleta dos resultados, há um cauteloso trabalho em dispensar os votos em 

suas competências, a fim de que se tenha um relatório fidedigno ao que fora apontado 

pelos entrevistados e cumpra com maestria a finalidade apresentada no segundo 

parágrafo. 

No ano de 2018, quando arguidos sobre a possibilidade de geração de juízos críticos 

sobre a instituição e consequentes melhorias, os professores retornaram, de forma 

positiva, uma percentagem de 97%. O índice em 2019 sofreu uma pequena queda e 

estacionou em 94% sobre a consciência da geração de juízos críticos e melhorias 

acerca da instituição. No último a porcentagem sofreu outra queda, desta vez para 

89%. A Comissão atribui esse resultado à renovação do quadro de professores e 

também do incipiente conhecimento da instituição. 

A finalidade insculpida nesta dimensão, a princípio, é de caráter deliberativo, pois os 

entrevistados somente autorizam que suas respostas integrem o resultado final deste 

relatório e atendendo a vontade destes preserva-se a resposta. 

Passando-se aos funcionários, que também foram interpelados sobre a possibilidade 

de suas respostas integrarem a geração de juízos críticos e melhorias na faculdade, 

em 2018, houve um percentual de 93% que permitiram esta geração de senso crítico. 

No ano seguinte, 2019, houve ligeiro déficit e alcançou-se 88% de resposta positiva, 

no entanto, o ano de 2020 foi de conquista, pois, com acréscimo de 1%, atingiu-se a 

marca de 89% sobre a eventual ponderação crítica. Cumpre salientar que referida 

queda de 2018 para 2019 deve-se, também, à renovação do quadro de funcionários. 



25 
 

Direcionado aos alunos sobre o mesmo quesito, o retorno positivo de 94% se repetiu 

nos anos de 2018 e 2020, ainda que em 2019 o índice alcançara o percentual de 92%, 

tem-se a certeza de que os estudantes optam sempre pela geração de juízos críticos 

e melhorias da instituição, relação esta conquistada pelo afetivo relacionamento entre 

ambos. 

Após análise dos resultados emitidos pelos grupos, esta comissão vê como uma 

opção atividades de fomento para incentivar os entrevistados a observarem que uma 

vez permitindo a geração de juízos e críticas sobre a instituição, esta última se 

compromete para que seja mitigada a fraqueza apontada. 

Não é demasiado endossar que esta comissão zela pela fidelidade do relatório às 

ponderações dos entrevistados, para que referido instrumento continue sendo auxílio 

na melhoria contínua da instituição. 

Ademais, além do cuidado intrínseco, insta ressaltar a transparência do relatório, a fim 

de que todos envolvidos tomem consciência da visibilidade da faculdade em relação 

ao público questionado e, também, estreitar a confiança e credibilidade do público 

com esta comissão. 

 

4.1.1.2.  Avaliação externa: análise dos resultados a partir das avaliações do MEC 

 

Segundo o MEC, para conhecer o desempenho das Instituições de Ensino Superior 

do país, é possível consultar, entre outros indicadores, o Índice Geral de Cursos (IGC). 

O instrumento é constituído com base em uma média ponderada envolvendo as notas 

contínuas de Conceitos Preliminares de Curso dos cursos de graduação. A 

ponderação da média é feita a partir do número de matrículas nos referidos cursos, 

conforme dispõe a Nota Técnica 59/2020/MEC/INEP/DAES. 

Os resultados da FDCL quanto ao Índice Geral de Cursos (IGC) de 2018, 

disponibilizados pelo INEP, são sintetizados nos quadros a seguir: 
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Vale mencionar que no ano de 2015, a FDCL foi submetida a uma avaliação in loco 

pelo MEC, durante os dias 21 a 24 de junho, com a finalidade de renovação de 

reconhecimento. Na ocasião, os avaliadores eram Carlos Henrique Medeiros de 

Souza e Elaini Luvisari Garcia. 

Conforme consta no relatório de avaliação, foram vistos, de forma antecipada, os 

documentos protocolados pela IES e as questões relevantes que circundam o 

ambiente socioeconômico como forma de compreender os aspectos considerados 

imprescindíveis para a apreciação da renovação do reconhecimento do curso. 

Verificou-se que a FDCL anexou ao e-MEC os documentos indispensáveis e 

fundamentais à análise preliminar da Comissão Avaliadora, além de disponibilizar os 

dados do PPC, relatórios CPA, projetos de pesquisa e extensão e documentos que 

relatam toda a trajetória da Instituição. À época, a FDCL tinha um CPC satisfatório 

(Conceito 3). 

Especificamente sobre a avaliação, três dimensões foram analisadas: 
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a. Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: 

Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, 

Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, e Formulário Eletrônico 

preenchido pela IES no e-MEC (Conceito 4,1); 

b. Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL - Fontes de Consulta: Projeto 

Pedagógico do Curso, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e 

Documentação Comprobatória (Conceito 3,9) 

c. Dimensão 3: INFRAESTRUTURA - Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico do 

Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, Formulário Eletrônico 

preenchido pela IES no e-MEC e Documentação Comprobatória (Conceito 4,3)  

Ao final, em razão do acima exposto e considerando os referenciais de qualidade 

dispostos na legislação vigente, nas diretrizes da CONAES e no instrumento de 

avaliação in loco, foi determinado que o curso de Bacharelado da Faculdade de Direito 

de Conselheiro Lafaiete apresenta um perfil “Muito Bom, com um conceito final de 

qualidade igual a quatro (4)”. 

Além disso, foi ratificado que o curso de Direito da FDCL se insere muito bem no 

contexto de uma instituição sólida, sem fins lucrativos, que há mais de 40 anos atua 

no ensino do município de Conselheiro Lafaiete, atingindo também municípios 

vizinhos. Percebeu-se, durante a visita in loco, que as políticas institucionais estão 

muito bem descritas no PDI e se articulam com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

Os objetivos eram claros e bem implantados, bem como o perfil profissional do 

egresso se adequava às características regionais. 

Destaca-se que, regra geral, a média da FDCL foi satisfatória, obtendo conceito 4 ou 

5 na maioria dos itens avaliados, porém alguns pontos precisavam ser melhorados. 

Por exemplo, no que se refere ao item 2.8, referente à “Titulação do corpo docente do 

curso - percentual de doutores”, a FDCL obteve conceito 2. O corpo docente, que 

totalizava 34 professores, apresentava um quantitativo de 2 doutores, portanto, com 

o percentual de 5,9%. 

Além disso, o item 2.9 também obteve a mesma nota, quando avaliava o “Regime de 

trabalho do corpo docente do curso”. Conforme documentos apresentados pela IES e 

entrevista com Coordenador de Curso, o corpo docente da FDCL era integrado por 34 



28 
 

professores, sendo que 29 eram horistas (85,3%), 4 eram parciais (11,7%) e 1 era 

regime de tempo integral (2,9%). 

Outro indicador que precisava ser revisto era o 2.15, que tratava sobre “Produção 

científica, cultural, artística ou tecnológica”, que obteve conceito 3. Verificou-se que 

pelo menos 50% dos docentes tinham entre 3 a 6 produções nos últimos 3 anos. 

Por fim, o último indicador com conceito menor que 4 foi o 3.7, referente à “Bibliografia 

Complementar”. 

Tais fragilidades também puderam ser revistas no relatório CPC 2018 da FDCL, em 

que ficou constatado que as piores médias da Instituição estavam justamente na nota 

de proporção de mestres e doutores, bem como no regime de trabalho dos 

professores. 

Além do Relatório de Avaliação e do CPC 2018, a CPA da FDCL analisou o Relatório 

de IES (2018) elaborado pelo MEC/INEP/SINAES/DAES. Nele, estão inseridos os 

resultados da aplicação do ENADE e do Questionário do Estudante. As informações 

que consubstanciam esse relatório possibilitaram aos dirigentes da IES uma visão 

ampla dos resultados do ENADE, além de proporcionarem aspectos comparativos e 

holísticos da realidade da Instituição, que foram analisados à luz da identidade e da 

natureza da FDCL. Ainda em 2018, conforme dados referentes ao CPC, verificou-se 

que a FDCL obteve conceito 3 no ENADE. 

Apesar de um conceito satisfatório, se se analisar a comparação do desempenho da 

IES (38,8) com a média no Brasil como um todo (41,5), percebe-se que a FDCL se 

encontra um pouco abaixo. 

 

4.1.1.3.  Da percepção da CPA 

 

Os dados supracitados evidenciam as principais fragilidades da Instituição: baixa 

produção acadêmica, titulação dos professores e reduzido número de professores em 
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regime parcial. Cientes dessa realidade e orientados pelos membros da CPA, algumas 

medidas foram tomadas a fim de reverter esse cenário. 

A primeira delas foi a renovação do quadro de professores, que passou a contar com 

42 profissionais, sendo 9 especialistas (21,4%), 20 mestres (47,6%) e 13 doutores 

(30,95%). Vale mencionar que entre os especialistas, a instituição conta, em sua 

maioria, com profissionais de áreas jurídicas fundamentais aos alunos, especialmente 

na magistratura e no Ministério Público. Não fosse isso, todos esses especialistas são 

professores com mais de 15 (quinze) anos de experiência na docência dentro da 

instituição. 

Ademais, vale mencionar que vários professores já estão matriculados ou 

demonstraram interesse em se matricular no doutorado e no mestrado: O prof. Álisson 

Thiago de Assis Campos (doutorado na UIT); a prof.ª Jaíne Gláucia Teixeira Ank 

(mestrado PUC-MG); a profª Julieth Laís do Carmo Matosinhos Resende (doutorado 

DHC); o prof. Sérgio Luiz Milagre Júnior (doutorado UFOP); a prof.ª Shana Marcele 

Oliveira e Silva (mestrado PUC-MG); o prof. Vinícius Biagioni Rezende (doutorado 

ITE-SP); o prof. Wagner Camilo Miranda (doutorado PUC). Com isso, em um prazo 

de 4 anos, aumentar-se-á de sobremaneira o número de doutores e mestres na 

instituição. 

Outro avanço perpetrado pela Instituição foi o número de professores parciais. Se 

antes ela contava com apenas 4 professores parciais, hoje, esse número foi triplicado, 

sendo 12 professores (28,5%), que atuam em diversas áreas: 

 

Sérgio Luiz Milagre Júnior Integral Coordenação de Curso + NDE 

Mateus de Moura Ferreira Parcial Professor responsável pela área da OAB 
e egressos da FDCL + NDE 

Eduardo Moraes Lameu 

Silva 

Parcial Professor responsável pela orientação 

da Empresa Júnior e pela área de apoio 
ao discente + NDE 

Darlan Roberto dos Santos Parcial Professor responsável pela monografia + 
NDE 
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Deilton Ribeiro Brasil Parcial Professor responsável pelas revistas 
científicas ATHENAS e PIXELS 

Isabel Prates de Oliveira 
Campos 

Parcial Professora responsável pela orientação 
no Núcleo de Prática Jurídica 

Julieth Lais do Carmo 

Matosinhos Resende 

Parcial Professora responsável pela Extensão e 

Pesquisa 

Lidiane Maurício dos Reis Parcial Professora responsável pela área de 
acompanhamento da Biblioteca + NDE 

Líliam Aparecida Caldeira 
Oliveira 

Parcial Professora responsável pela área de 
ACG 

Mauro Cunha Savino Filó Parcial Professor responsável pela orientação 
do Núcleo de Prática Jurídica 

Vinícius Biagioni Resende Parcial Professor responsável pela área do 

ENADE 

Waidd Francis de Oliveira Parcial Professor responsável pela orientação 
de Grupos de Estudo + Projetos de 
Extensão 

 

No que se refere à produção científica, também merece destaque o avanço da 

Instituição na busca de melhorias de seus indicadores, com alteração no 

gerenciamento da Revista Athenas e a criação da Revista Pixels. Sob coordenação 

do Prof. Dr. Deilton Ribeiro Brasil, que possui larga experiência na área, além de ser 

parecerista em diversas revistas reconhecidas no mundo jurídico, com destaque para 

as revistas do Supremo Tribunal Federal e da Presidência da República. Sob sua 

gestão, foi modificado o foco da Revista Athenas, que passou a priorizar o 

recebimento de artigos encaminhados por doutores, atendendo aos critérios de 

estratificação da Capes. Atualmente ela é B3 e a FDCL pretende melhorar esse 

indicador. Para tanto, a Revista foi indexada em duas plataformas distintas 

(Sumários.org e Google Scholar), pautando-se na exogênia na publicação de artigos 

estrangeiros. Com isso, buscou-se "oxigenar" o conhecimento jurídico dentro da 

FDCL, trazendo para as publicações oficiais da instituição os pensamentos de 

renomados juristas de outros estados e países, a fim de possibilitar um maior 

intercâmbio de conhecimento. A CPA avaliou com bons olhos as modificações. 
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A fim de não causar prejuízos ao corpo docente e discente, criou-se a Revista Pixels 

voltada à produção interna da FDCL. A Revista busca publicar resenhas elaboradas 

pelos próprios alunos sob orientação dos professores, em atividade de iniciação 

científica. Além disso, recebe artigos de professores e alunos, internos e externos, 

tendo periodicidade semestral. A criação dessa revista impactou significativamente no 

aumento da produção entre os professores, o que contribuirá para o aumento dos 

indicadores institucionais em eventual nova visita do MEC. 

 

Também a fim de propiciar a difusão do conhecimento acadêmico, a FDCL criou a 

coluna “Direito no Alvo”, publicada semanalmente no principal jornal da região: “Jornal 

Correio”. Nesta coluna são publicados textos elaborados por professores sobre temas 

jurídicos relevantes e de interesse social. Alunos também podem publicar na coluna 

acompanhados de professores orientadores. A iniciativa mostra-se exitosa na medida 

em que possibilita que toda a região tenha acesso a conteúdo jurídico relevante, 

difundindo o conhecimento científico produzido dentro da instituição para além 

daqueles que estão diretamente vinculados à FDCL. 



32 
 

 

Além do mais, vale ressaltar a criação da coleção “Diálogos Jurídicos FDCL”, que visa 

propiciar a publicação de livros sobre temas específicos. O primeiro volume tratou 

sobre “Políticas Públicas no Mundo em Transformação” e contou com a participação 

de onze professores da Instituição, cada qual se responsabilizando por um capítulo. 

O segundo volume da coleção está previsto para o lançamento em 2021, com o tema 

“Usos e Abusos da Democracia no Brasil”. 

 

A FDCL participou ativamente das últimas edições do Congresso de Direito do Vetor 

Norte, sendo, inclusive, parceira do evento, que é o maior congresso de direito de 

Minas Gerais. Vários artigos, resumos expandidos e posters foram submetidos, 

aprovados e apresentados. A experiência mostrou-se extremamente exitosa e 

contribuiu significativamente para o aumento das publicações do corpo docente, que 

engajou-se de maneira nunca antes vista na Instituição, elaborando textos 

acadêmicos. 
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Além do mais, a FDCL foi uma das instituições que participou do I Congresso 

Internacional de Direito IMED/GEAK. Também nesse evento houve adesão de 

professores e alunos com apresentação de trabalhos. 

 

Esse engajamento fez nascer a ideia do I Congresso Internacional da Faculdade de 

Direito de Conselheiro Lafaiete, que será realizado em maio de 2021. Será a primeira 

vez em que a FDCL sediará um evento acadêmico que possibilitará a apresentação e 

publicação de artigos encaminhados por estudantes e professores de quaisquer 

instituições de direito do país. 

Para além disso, a FDCL tem incentivado a pesquisa e a extensão por meio de seus 

grupos de estudo, pesquisa e extensão. Por meio deles, verifica-se a construção de 

uma verdadeira política de iniciação científica somada à participação da Instituição 

junto à comunidade. Os grupos são os seguintes: 

• Bioética e Biodireito 

• Minorias e Grupos Vulneráveis 

• Projeto Diálogos Fundamentais 

• Processo Penal Contemporâneo 
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• Direito Civil e Proteção dos Vulneráveis 

• Aspectos Atuais do Direito do Consumidor 

• Raízes da Desigualdade à Luz da Literatura 

• Grupo de Estudos sobre História, Direito e Literatura 

• Registros Públicos 

• Regulamentação da Autonomia Privada 

• Caminhos de Lafayette 

• Novas Perspectivas do Trabalho no Brasil 

 

Não se pode deixar de mencionar a proposta de criação da disciplina Projeto 

Integrador. Visando atender as exigências da Resolução 7 MEC/CNE/CES, de 18 de 

dezembro de 2018, a FDCL curricularizou a extensão na sua matriz curricular e entre 

as várias iniciativas, optou pela criação da referida disciplina, que será implementada 

no ano de 2021. Nela, além do desenvolvimento de atividades de extensão junto à 

comunidade, a instituição buscará iniciar o aluno na pesquisa e na iniciação científica 

voltada para problemas sociais.  

Sobre outra fragilidade constatada, que trata sobre a Bibliografia Complementar, vale 

mencionar que a FDCL fez a aquisição da Biblioteca Virtual Saraiva Jur, que conta 

com diversos exemplares para complementar os estudos dos alunos e as unidades 

curriculares das disciplinas. Não obstante, todas as unidades curriculares foram 

atualizadas para contemplar livros virtuais. A FDCL acredita que isso facilita o acesso 

do aluno ao conteúdo, justamente porque são obras de acesso ilimitado que podem 

ser visualizadas de qualquer lugar, dentro ou fora da FDCL. 

À guisa de conclusão, a CPA achou importante trazer alguns resultados de avaliações 

dessas atividades desenvolvidas pela FDCL a partir das fragilidades constatadas. 



35 
 

Logo se percebe que houve uma adesão dos alunos, o que indica que a iniciativa da 

Instituição se mostrou exitosa. 

 

Questionário de avaliação do Grupo de Estudos “Diálogos Fundamentais” 

 

Questionário de avaliação do Grupo de Estudos “Raízes da desigualdade brasileira” 

Por fim, a Comissão recomenda que a FDCL insista na criação de uma “cultura do 

ENADE”, fazendo com que todos os envolvidos no processo de ensino/aprendizagem 

percebam a importância desse exame. É fundamental que todos caminhem juntos 

nessa preparação, que pode se dar por meio de mentorias, encontros, seminários, 

congressos etc. 
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4.2. EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

4.2.1. Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Pela análise deste quesito, a CPA analisou os documentos institucionais da FDCL, 

verificou se suas políticas estavam de acordo com o enunciado no PPC/PDI e 

interpelou os entrevistados, através do questionário, qual o grau de conhecimento 

básico sobre a Missão, o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Projeto 

Pedagógico da FDCL. 

Os aspectos avaliados foram os seguintes: 

a. Grau de Conhecimento sobre a Missão, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional e o Projeto Pedagógico; 

b. Concretização das práticas pedagógicas e administrativas e suas relações com 

os objetivos centrais da instituição, identificando resultados, dificuldades, 

carências, possibilidades e potencialidades; 

c. Características básicas do PDI e suas relações com o contexto social e 

econômico em que a instituição se insere; 

d. 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 missão institucional da FDLC é expressa no item 1.3 do PPC: “Transformar vidas, 

formando pessoas tecnicamente capacitadas e socialmente responsáveis na 

transformação da sociedade em que estão inseridas, comprometidas com o 

desenvolvimento político, social, econômico e sustentável, por meio de uma sólida 

formação jurídica, humanística, ética, interdisciplinar e prática”. 
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Vale mencionar ainda a visão da Instituição (item 1.4 do PPC): “Constituir-se em 

núcleo educacional referência no estudo relativo ao Direito, interagindo com a 

sociedade por meio de práticas inovadoras de extensão, que atendam às demandas 

regionais e busquem o desenvolvimento humano e social de maneira sustentável.” 

Cumprir tal missão e visão implica trabalhar continuamente para se tornar uma IES de 

excelência no ensino jurídico.  Isso se traduz pela formação de profissionais que 

buscam promover o desenvolvimento de suas atividades com base em valores. Na 

FDCL, os valores buscados são (item 1.5 do PPC): 

a. Ética; 

b. Qualidade na prestação de serviços de ensino; 

c. Diálogo aberto com os estudantes; 

d. Valorização dos funcionários; 

e. Compromisso com a sociedade; 

f. Respeito à diversidade e aos direitos humanos; 

g. Promoção das novas tecnologias no ensino do Direito e nas atividades 

jurídicas; 

h. Atualização constante das metodologias para o ensino do Direito, com 

destaque para as metodologias ativas; 

i. Gestão e desenvolvimento sustentável. 

Para executar sua missão e visão, bem como concretizar os valores que defende, a 

FDCL elegeu alguns objetivos (item 1.6 do PPC): 

a. Compreendida em sua dimensão ética, como processo de formação da 

inteligência e também do caráter do futuro profissional, configuram-se como 

objetivos da educação jurídica oferecida pela FDCL, tendo em vista sua 

inserção institucional política, geográfica e social: 

b. formar profissionais que possuam efetivo domínio dos principais conceitos, 

categorias, institutos e instrumentos jurídicos e que sejam capazes de aplicar, 

em seu cotidiano profissional, as bases teóricas, de forma ética; 

c. 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; 
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d. fomentar o desenvolvimento humano e comunitário por intermédio da interação 

com a sociedade, da expansão do conhecimento e do intercâmbio educacional;  

e. preparar e formar bacharéis no campo do saber jurídico, visando ao seu 

progresso intelectual, ético, cultural e social, pautando-se na aplicação da 

técnica e da ciência, com a valorização dos direitos humanos e do meio 

ambiente; 

f. congregar cientistas, doutores, mestres e especialistas, assegurando-lhes os 

necessários recursos e as indispensáveis condições de liberdade para a 

dedicação ao ensino e ao cultivo da ciência; 

g. participar do processo de desenvolvimento do País, como agência formadora 

de recursos humanos, oferecendo programas e cursos seqüenciais, de 

graduação, pós-graduação e extensão, consideradas as perspectivas e 

exigências do meio jurídico e suas possibilidades técnicas e pedagógicas; 

h. desenvolver atividades práticas integradas à formação do graduando, como 

investimento para a preparação de profissionais críticos e aptos ao permanente 

desenvolvimento intelectual; 

i. criar e manter serviços educacionais e assistenciais que beneficiem os 

estudantes, a comunidade acadêmica e a sociedade, promovendo um 

ambiente de trabalho seguro e salutar, de acordo com as normas 

regulamentadoras dos órgãos competentes; 

j. incentivar o diálogo interdisciplinar, a integração entre os diversos ramos do 

saber, a reflexão crítica sobre problemas humanos e a investigação da 

verdade; 

k. estender à sociedade, sob forma de cursos e serviços especiais, as atividades 

de ensino e os resultados da criação cultural e da pesquisa; 

l. contribuir para o bem da comunidade regional nos campos social, cultural e 

assistencial; 

m. compreender criticamente a ciência do direito como instrumento de inclusão 

social e efetivação dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal; 

n. promover uma visão ética e humanística, que permita aos atores entender e 

enfrentar as transformações econômicas e sociais de sua região e, 

consequentemente, capacitando-os a intervir junto à sociedade da qual fazem 

parte, em prol do desenvolvimento da microrregião; 
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o. estimular a participação do corpo discente na construção do curso, capacitando 

nossos alunos para compreender sistematicamente as demandas típicas da 

sociedade contemporânea, marcada pelo pluralismo e diversidade, visando 

investigar possíveis soluções a problemas novos, para os quais a legislação 

não oferecerá as respostas prévias nas normas consolidadas; 

p. planejar e executar projetos sociais que atendam os sujeitos que se encontram 

marginalizados pelos efeitos da exclusão social, em especial, as parcelas mais 

carentes da população, viabilizando ações direcionadas ao amplo acesso aos 

direitos fundamentais, relacionadas à assistência judicial e extrajudicial, nas 

diversas áreas do Direito. 

q. compreender os impactos das novas tecnologias no ensino do Direito e nas 

práticas jurídicas de resolução de conflito, permitindo que nossos discentes 

possam aplicar tais tecnologias em seu cotidiano acadêmico e na sua futura 

prática profissional. 

r. utilizar as metodologias ativas capazes de transformar o aluno em protagonista 

na produção do conhecimento e proporcionar atualização aos docentes no que 

se refere ao ensino do Direito. 

Tudo isso implica em um trabalho contínuo na prestação de um ensino jurídico de 

excelência, que visa formar cidadãos e profissionais que atendam as demandas 

requeridas pela região, gerando valor e contribuindo para o crescimento pessoal e 

profissional dos discentes, especificamente, e da educação brasileira em geral. 

Ademais, tais informações indicam que a Instituição está atenta à sua função social, 

que se traduz na execução coerente dos objetivos elencados nos documentos 

institucionais, conforme está sendo apresentado pela presente Comissão. 

Sobre o grau de conhecimento sobre a missão, o PDI e o PPC, vale mencionar que 

nesta conferência dos resultados poderá ser notada uma discrepância, haja vista que 

os grupos entrevistados se inserem em maior e menor profundidade nos programas 

elaborados pela faculdade. Ou seja, estará dentro da normalidade se os professores 

e funcionários apresentarem um índice maior de conhecimento em relação aos 

estudantes. 

O primeiro questionamento foi direcionado ao conhecimento da Missão, do Plano de 

Desenvolvimento Institucional e do Plano Pedagógico Institucional e, perante esta 
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questão, os professores em 2018 assinalaram conhecer os quesitos acima listados, 

pois 91% responderam sim. O ano de 2019 retornou um percentual abaixo do ano 

anterior, haja vista que 84% afirmaram conhecer a missão e os planos da faculdade. 

No entanto, em 2020, houve um superávit, uma vez que 89% responderam conhecer 

os planos e a missão da instituição, efeito decorrente da ligeira baixa no ano de 2019.  

Remetendo o mesmo questionamento aos funcionários da instituição, em 2018, 93% 

responderam conhecer a missão da FDCL. Em 2019, foi alcançado o patamar de 

100% sobre o conhecimento da missão institucional e em 2020 o percentual foi de 

95% referente ao mesmo quesito. Nota-se, assim como ocorreu com os professores, 

que após notada baixa no percentual, o ano seguinte obteve um acréscimo na 

porcentagem, fruto de um trabalho voltado à integração dos entrevistados com a 

instituição. 

Tratando ainda com os funcionários, foi questionado sobre o conhecimento do PDI – 

Projeto de Desenvolvimento Institucional- e no ano de 2018, 73% disseram conhecer 

o PDI. Em 2019, houve um percentual de 81% que afirmaram ter conhecimento do 

referido plano. Já em 2020, o índice baixou para 68% com relação àqueles que têm 

ciência do Plano. 

Sob o aspecto de conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional, no que 

tange aos funcionários, observa-se uma oscilação nos percentuais analisados. Desta 

forma, cumpre fomentar um trabalho voltado aos funcionários a fim de que inscritos 

nos planos da faculdade saibam também as diretrizes perseguidas e 

concomitantemente auxiliar a IES na concretização destas. 

Passando-se ao questionamento de anuência sobre o Projeto pedagógico da FDCL, 

ainda com os funcionários, no ano de 2018, 87% disseram ter noção do projeto. No 

ano seguinte, 88% disseram conhecer o PDI e, em 2020, 79% disseram-se cientes do 

aludido projeto. 

Colocando o mesmo questionamento aos estudantes, no ano de 2018, 69% 

informaram ter conhecimento da missão, do Plano de Desenvolvimento Institucional e 

do Projeto Pedagógico Institucional. Em 2019, o índice obtido foi de que 66% estão 

cientes dos quesitos apresentados e em 2020 repetiu-se o percentual de 2018, 

alcançando novamente os 69%. 
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A mesma sugestão apresentada para os funcionários aqui também, com os 

estudantes, torna-se relevante haja vista que a colheita dos resultados demonstrou 

que pouco mais da metade dos acadêmicos afirmaram ter conhecimento do Plano de 

Desenvolvimento Institucional. 

Como salientado em outros relatórios, deve se manter um esforço, por parte da IES, 

em levar ao conhecimento dos seus funcionários, professores e estudantes quais são 

os planos e projetos que integram a instituição, a fim de se estabelecer um laço de 

proximidade sustentado pela ideia de melhoria contínua da faculdade. Nesse sentido, 

a presente Comissão sugere que a FDCL avance na divulgação dos seus documentos 

institucionais. É evidente que eles estão disponibilizados de maneira pública nos sites 

da Instituição, mas seria interessante oferecer aos alunos, funcionários e servidores 

seminários, treinamentos e palestras sobre tais questões, fazendo com que todos 

busquem internalizar os valores que movem a FDCL. 

Em nova interpelação aos estudantes, foram questionados sobre a relação 

interdisciplinar do currículo da FDCL e as exigências do perfil profissional do estudante 

de Direito e, em 2018, 58% qualificaram como bom e 27% classificaram como ótimo. 

No ano seguinte, sob o mesmo questionamento, 50% julgaram como bom e 34% como 

ótimo. Em 2020, 46% disseram ser bom e 45% afirmaram ser ótimo. Percebe-se que 

neste triênio enquanto a avaliação de bom caiu, o patamar de ótimo saltou de 27% 

para 45%, resultado da busca constante da IES em oferecer um ensino de qualidade.  

Uma das estratégias adotadas pela instituição foi a adoção de questionários pontuais 

sobre as atividades desenvolvidas pelos professores. Com base nessas avaliações 

específicas, os alunos puderam ter uma dimensão mais ampla de que as atividades 

que acabaram de desenvolver traziam abordagens interdisciplinares e de metodologia 

ativa. Veja, por exemplo, os relatos de alguns alunos sobre a atividade desenvolvida 

pelos alunos do primeiro período com o tema “O conceito de justiça”: 
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Outro ponto que merece uma análise mais apurada é sobre a concretização das 

práticas pedagógicas e administrativas e suas relações com os objetivos centrais da 

Instituição, identificando resultados, dificuldades, carências, possibilidades e 

potencialidades. 

Já foi demonstrado no tópico anterior as principais fragilidades da FDCL constatadas 

pela CPA e outras avaliações externas: baixa produção acadêmica, titulação dos 

professores e reduzido número de professores em regime parcial. Cientes dessa 

realidade e orientados pelos membros da CPA, algumas medidas foram tomadas a 

fim de reverter esse cenário. 

Para além daquelas já narradas nos tópicos supracitados, merecem destaque outras 

atividades realizadas pela Instituição que servem também para comprovar a 

participação de todos os órgãos na construção de políticas de ensino, pesquisa e 

extensão, todas elas voltadas ao atendimento da missão, visão, valores e objetivos 

da FDCL. 

 

Projetos de internacionalização 
• Participação em Congressos Internacionais 
• I Semana Internacional sobre Conflitos Armados (FDCL) 

• Palestras internacionais 

2020 

Projeto Diálogos Fundamentais 
• Capacitação sobre consciência negra 
• Direito das minorias em estado democrático de direito 

2020 

Caminhos de Conselheiro Lafayette 2019-2020 
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• Arte na quarentena 
• Concurso artístico-cultural 
• Projeto Rede Família 

• Colaboração e cidadania - ações que transformam o mundo 
• Concurso de redação 

Capacitação dos Conselheiros Municipais 2018-2020 

Capacitação para educadores 2018-2020 

Curso cidadania e políticas públicas 2019 

Dia D 
• Diálogos sobre a consciência negra 
• Eventos ao ar livre 

• Blitz dia D 

2018-2020 

Capacitação dos professores 2018-2020 

FDCL contra a pedofilia 2020 

FDCL nas escolas 2018-2020 

Talentos FDCL 2018-2020 

Igualdade de gênero 2018-2020 

Parcerias 2018-2020 

Nossas raízes - igualdade étnico racial 2018-2020 

Viva nascente 2018-2019 

Respeito nas escolas 2018-2020 

Visitas técnicas 2018-2019 

Doações para instituições de caridade 2018-2019 

Mostra de profissões 2018-2020 

 

Ganha maior destaque a forma como a Instituição conduziu a transição do ensino 

presencial para o remoto, em decorrência da pandemia de Covid-19 que afetou a 

todos durante o ano de 2020. Apesar de ser uma realidade nova para toda 

comunidade acadêmica, a FDCL conseguiu manter o compromisso junto aos alunos 

na manutenção dos objetivos dispostos no PPC e PDI. 
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Para além disso, percebe-se uma articulação entre o PDI e o PPI no que diz respeito 

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

e avaliação institucional; 

A análise das atas do NDE indica que o PPC da instituição está em constante 

aprimoramento e sofreu uma modificação muito substancial no ano de 2020, 

sobretudo a fim de adequar a Instituição às novas diretrizes fixadas pelo MEC 

(notadamente no que se refere à curricularização da extensão). 

Levando em consideração as propostas do PPC, sobretudo no que se refere à 

Proteção dos Direitos Humanos e das Minorias e Inovação Tecnológica, há de se 

mencionar a realização de diversas atividades institucionais, com palestras  

Do ponto de vista interinstitucional, destaca-se a realização de parcerias que são 

evidenciadas pelo apoio da FDCL na realização das “Rodas de Conversa: Mulheres 

no Processo Penal” realizada pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal 

(IBRASPP) e do “Encontro Nacional Acadêmico de Pesquisa em Direito e Tecnologia”, 

promovido pela Rede de Pesquisa em Direito e Tecnologia (REDITECH). 

 

Esses eventos contaram com participação de pesquisadores e pesquisadoras das 

principais universidades do Brasil e do exterior, e estão disponíveis digitalmente nos 

canais do Youtube do Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal (IBRASPP) e da 

Rede de Pesquisa em Direito e Tecnologia (REDITECH). Essa disponibilização foi 

avaliada de maneira positiva pela CPA, já que possibilita a difusão do conhecimento. 

Ainda no que se refere às parcerias interinstitucionais voltadas à promoção dos 

Direitos Humanos, há de se destacar a realização dos “Diálogos Sobre a Consciência 

Negra”, que permitiu a integração entre a Escola Superior Dom Helder Câmara, o 
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AFRODOM e a FDCL. O evento contou com a participação de professores 

estrangeiros (notadamente da África - Cabo Verde e Congo), permitindo aos alunos e 

professores um acesso à realidade de outros países. 

 

Ainda é válido mencionar que os professores da FDCL, juntamente com 

colaboradores de outras Instituições, estão organizando um livro sobre o Timor-Leste. 

A obra foi produzida em 2020 e possui previsão de lançamento para 2021. Trata-se 

de uma tentativa de internacionalização que auxilia na aproximação com os países de 

língua portuguesa, cuja herança colonial é capaz de estabelecer vínculos importantes 

na cultura e no direito dessas regiões. 

 

Não fosse isso, a FDCL está estruturando a criação de uma “Clínica de Direitos 

Humanos” que, inclusive, abrigará um projeto de extensão voltado ao combate à 
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violência doméstica e familiar contra as mulheres. Trata-se do “Grupo de Reflexão - 

Dialogar”, que se destinará a trabalhar os agressores e diminuir a reincidência. Este 

projeto está sendo elaborado em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

e atende aos critérios fixados no PPC (1.6 - itens “k”, “m” e ”o”), na medida em que se 

dedica à valorização dos Direitos Humanos e da proteção de grupos vulneráveis, 

permitindo uma atuação direta da FDCL (professores e alunos) no combate à violência 

de gênero e na promoção dos indivíduos. 

Há de se mencionar, por fim, que no que se refere especificamente à regionalização 

(1.6 - item “c”), está prevista a realização de capacitação para os vereadores 

(assessores e servidores) da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. O Projeto 

está sendo elaborado em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e com 

outras instituições locais, notadamente o Colégio Nazaré (educandário centenário e 

mais antigo da região), o Conselho Municipal de Saúde e a própria Câmara dos 

vereadores. Se efetivado com êxito, esse engajamento poderá permitir a congregação 

dos atores internos com um público externo significativo (incluindo alunos de ensino 

médio), impactando na realidade local. 

 

4.2.2. Dimensão 3 – Responsabilidade Social da Instituição 

 

Nesta seção foi averiguado qual o grau da IES perante a sociedade, quais benefícios 

são oferecidos, qual o cuidado relevante ofertado pela faculdade, enquanto uma 

instituição que zela pela comunidade. 

Antes, porém, é fundamental entendermos a contextualização educacional e a 

inserção regional em que o Curso está inserido. A Comissão entende que é a partir 

desta contextualização que devem ser pensadas, implementadas e avaliadas todas 

as medidas executadas dentro da FDCL, além da missão, da visão e dos valores da 

Instituição, bem como a coerência dessas características com toda a estrutura 

curricular e pedagógica da Faculdade e com as peculiaridades de seu entorno. 

A partir disso, passemos aos aspectos avaliados nesta dimensão: 
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• As atividades desenvolvidas pela IES que interagem com a sociedade; 

• As políticas de inclusão da Instituição. 

 

Análise dos resultados 

 

A FDCL está sediada em uma das regiões mais antigas do estado de Minas Gerais. 

Assim como algumas cidades brasileiras, o município de Conselheiro Lafaiete teve 

sua origem diretamente ligada ao início da exploração do ouro em Minas Gerais, no 

final do século XVII. Foi oficializada como arraial em 1694, elevada à condição de vila 

em 1790, recebendo nome de Vila Real de Queluz, e alcançou o posto de cidade no 

ano de 1866. Em 1934, em homenagem ao jurista mineiro Lafayette Rodrigues 

Pereira, foi renomeada para Conselheiro Lafaiete, nomenclatura que carrega até hoje.  

Pertencente à Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, está localizada a menos 

de 100 km da capital do estado. Também está inserida na região do Alto do 

Paraopeba, onde ficam as cidades de Belo Vale, Congonhas, Ouro Branco, Entre Rios 

de Minas, Jeceaba e São Brás do Suaçuí. Vale ressaltar que Conselheiro Lafaiete é 

margeada por quatro rodovias, sendo, a principal, a BR-040, que liga os eixos Rio-

Brasília e configura o principal corredor de escoamento nos dois sentidos. Há ainda a 

BR-482, com destino ao Espírito Santo, passando por Itaverava, Piranga, Porto Firme 

e Viçosa. Já a BR-383 liga Conselheiro Lafaiete ao Sul de Minas e, finalmente, a MG-

129, com direção à Ouro Branco, Ouro Preto e Mariana. 

Todas essas regiões constituem locus de atuação da Faculdade de Direito de 

Conselheiro Lafaiete - FDCL. Isso se dá não apenas por serem fontes de discentes 

para a Instituição, mas, principalmente, por se constituírem como territórios 

fundamentais para o desenvolvimento da cidade de Conselheiro Lafaiete. 

Não obstante, no ano de 2018, a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, 

juntamente com a Associação Comercial e Industrial (ACIAS) e o Sebrae, elaborou 

um plano estratégico de desenvolvimento econômico e sustentável, com o objetivo de 

apoiar e fomentar a constituição de um ambiente favorável ao desenvolvimento da 

cidade. Por se tratar de um documento que sistematiza um amplo e consistente 



48 
 

processo participativo de planejamento estratégico municipal, a partir de uma visão 

de longo prazo, alguns pontos merecem destaque nas influências que tiveram nas 

políticas adotadas pela Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete. 

Para isso, foi realizada uma análise situacional da cidade, a partir do método SWOT, 

que em inglês significa strenghts (forças); weaknesses (fraquezas), opportunities  

(oportunidades) e threats (ameaças). Trata-se de um importante instrumento de 

análise ambiental, uma vez que avalia a interdependência e influência mútua de 

fatores internos (forças e fraquezas) e externos (oportunidades e ameaças) de 

Conselheiro Lafaiete. Um olhar atento a tais razões é capaz de disponibilizar à 

Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete subsídio para o oferecimento de uma 

educação jurídica atual e capaz de fazer a diferença na região que está inserida. 

Vejamos: 

Forças: 

• Disponibilidade e facilidade de extração de manganês; 

• Capital humano (capacitação, multiplicidade de origem etc.); 

• Parque de exposição e aeroporto; 

• Patrimônio histórico e cultural; 

• Comércio diversificado e competitivo; 

• Entretenimento noturno (especialização, diversidade, quantidade e qualidade);  

• Ensino superior e técnico de qualidade; 

• Entidades do 3º setor atuantes e tecido social em fortalecimento; 

• Clima ameno e qualidade de vida na cidade; 

• Agronegócio 

 

Oportunidades: 

• Arranjo produtivo local do cavalo; 

• Estruturação e regularização do Distrito Industrial; 

• Especialização nas áreas de saúde, ensino superior, turismo e festivais; 
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• Polarização na prestação de serviços (saúde, educação e comércio), cidade 

referência e liderança regional, representatividade política em âmbito estadual 

e federal; 

• Localização geográfica estratégica e facilidade logística (BR-040, ferrovia etc.); 

• Ampliação e estruturação do aeroporto; 

• Abrangência territorial 

 

Fraquezas: 

• Insuficiência de estrutura física e especializada na cadeia de saúde: 

profissionais, equipamentos, unidades de atendimento do SUS; 

• Infraestrutura de transporte deficitária; 

• Não implementação do plano diretor; 

• Baixa oferta de áreas públicas no espaço urbano destinado à recreação e ao 

lazer; 

• Falta de identificação da população (identidade local) com elementos da cultura 

e história da cidade (viola, cavalo, a figura de Lafayette Rodrigues Pereira etc.); 

• Baixa cultura de inovação, colaboração e cooperação por parte dos 

empreendedores. 

 

Ameaças: 

• Instabilidade política-institucional (estadual e federal) e divisão política em 

âmbito intrarregional; 

• Crise econômica e político-institucional do país; 

• Insegurança política na criação das legislações locais associadas à falta de 

conhecimento técnico das leis e políticas ambientais; 

• Volatilidade dos preços das commodities e dependência econômica da 

indústria minero-metalúrgica; 

• Reforma previdenciária e envelhecimento da população; 

• Burocracia excessiva e carga tributária alta, dificultando a abertura de novos 

empreendimentos. 
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Logo se percebe que os objetivos da FDCL se coadunam com as forças e 

oportunidades da região, fazendo com que as fraquezas e ameaças sejam mitigadas. 

Com práticas e atividades voltadas nesse sentido, verifica-se que a Instituição investe 

mais na conscientização das responsabilidades para com a sociedade, através do 

incentivo aos seus alunos para que tomem parte em projetos de pesquisa e extensão, 

disponibilizando sua estrutura para o desenvolvimento desses projetos. 

Os professores, quando interpelados sobre a qualificação das políticas institucionais 

de inclusão de estudantes em situação econômica desfavorecida e sobre a inclusão 

de estudantes portadores de necessidades especiais, em 2018, 63% qualificaram 

como ótimo e no ano seguinte houve um grande salto para 81% referente à mesma 

questão. Já em 2020, 89% classificaram como ótimo as políticas da IES no que 

concerne à inclusão de estudantes desfavorecidos economicamente e aqueles com 

necessidades especiais. Merece destaque o superávit de 26% obtido em três anos, 

fruto do esforço contínuo em oferecer a educação superior, na esfera de suas 

condições institucionais, àqueles que porventura não têm acesso à educação 

superior. 

Sobre o mesmo quesito foram questionados os funcionários e, em 2018, 40% 

qualificaram como ótimo. Em 2019, o resultado foi de 81% para a opção ótimo e, no 

último ano, 79% classificaram como ótimo a política de inclusão da IES no que tange 

à sua responsabilidade social. 

Os estudantes também foram questionados sobre a responsabilidade social da 

instituição e 48%, em 2018, mensuraram como bom, no mesmo ano 42% disseram 

ser ótimo. Em 2019, 41% disseram ser bom e 48% informaram ser ótimo. No último 

ano, 44% disseram ser bom e outros 44% informaram ser ótimo. 

Analisando formulários anteriores e colocando frente aos resultados colhidos no último 

ano, percebe-se, nitidamente, que a FDCL, diante da sociedade lafaietense, vem se 

tornando uma referência na promoção de atividades sociais, haja vista os inúmeros 

projetos que vislumbram incutir nos cidadãos o interesse pelos seus direitos que, por 

vezes, não são respeitados em situações do cotidiano. A FDCL não só se tornou uma 

referência no município, mas também nas cidades vizinhas, uma vez que a realização 

de eventos jurídicos atrai os olhares de todos os cantos. 
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Não obstante o enfoque na continuidade das práticas sociais, vale destacar o 

intercâmbio realizado com as cidades adjacentes, através de visitas direcionadas à 

construção de um senso crítico dos alunos e ainda incutir a preocupação com a 

realidade vivida na ânsia de propor soluções às adversidades. Estes objetivos também 

são almejados nos debates e cursos promovidos pela instituição juntamente com os 

professores, também por iniciativa de órgãos envolvidos com os alunos. 

A Área de Extensão e Pesquisa (AEP), integrante da estrutura organizacional da IES 

por meio da Coordenação de Curso, tem como objetivo precípuo produzir políticas 

nas áreas de extensão e pesquisa. Ele é um órgão que atua sempre visando contribuir 

para a promoção das políticas institucionais da IES que associam pesquisa e extensão 

e interação com a comunidade. Para tanto, desenvolveu os seguintes projetos: 

• Projeto Caminhos de Conselheiro Lafayette: desenvolvido em parceria com a 

Liga Ecológica Santa Matilde – LESMA e Secretaria Municipal de Cultura de 

Conselheiro Lafaiete. O projeto tem por objetivo refazer um estudo sistemático 

da figura do jurista e conselheiro do Imperador D. Pedro II, Lafayette Rodrigues 

Pereira, patrono da cidade e desta instituição. São realizadas palestras e visitas 

técnicas para os alunos interessados no tema, e ainda concursos de redação 

para os alunos do ensino fundamental das escolas do município. Um termo de 

parceria foi assinado com a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete para 

a disponibilização de todo o material que será digitalizado e distribuído a 

órgãos, entidades e pesquisadores. Com esse material será possível um 

estudo sistematizado da vida e da obra do renomado jurista. 

• Projeto Direito nas escolas: projeto que proporciona às escolas do município e 

região a oportunidade de receberem um professor da FDCL para ministrar uma 

palestra sobre temas variados como Bullying e cidadania, Noções sobre 

Direitos Humanos, Noções de Direitos do Consumidor, Meio ambiente e maus 

tratos aos animais e ainda oferece a opção de sugestão da própria escola sobre 

a palestra a ser ministrada. Foram cerca de 2.000 alunos participantes da 

comunidade externa. 

• Projeto ECA nas escolas: tem como objetivo produzir diversos textos e artigos 

científicos para orientação de toda a comunidade. Nele são ministradas 

palestras sobre a historicidade do papel e da falta de respeito com relação às 
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crianças e adolescentes desde a antiguidade, visando mostrar a importância 

da legislação vigente. O projeto desenvolveu um questionário interativo em 

mídia eletrônica para ser utilizado pelos professores do ensino fundamental e 

médio, facilitando o trabalho das escolas. Ainda neste programa, há a 

promoção de cursos de capacitação em parceria com a Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social de Conselheiro Lafaiete e o Ministério Público de 

Minas Gerais, Secretarias Municipal e Estadual de Educação. 

• Projeto FDCL contra a pedofilia: é uma ação do projeto “ECA nas escolas” e foi 

desenvolvido visando conscientizar alunos e comunidade sobre a importância 

da denúncia de abusos contra crianças e as formas de fazê-la. 

• Projeto FDCL nas escolas: oferece cursos com duração de quatro (4) horas aos 

alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas de Conselheiro Lafaiete 

e de toda a região. O projeto contribui para a formação dos adolescentes 

oferecendo cursos como Direito e cidadania; Noções de Direitos Humanos; 

Noções de Direito do Consumidor, dentre outros. Foram cerca de 380 alunos 

participantes da comunidade externa. 

• Projeto Viva Nascente: desenvolvido em parceria com a comunidade de 

Buarque de Macedo tem por objetivo despertar a importância da preservação 

da nascente do Rio Bananeiras e do Rio Ventura Luiz. Para alcançar os seus 

objetivos promovem-se visitas técnicas às nascentes e oferece cursos de 

conscientização para os alunos do ensino fundamental. O projeto desenvolverá 

uma ferramenta em mídia com fotos da situação das nascentes comparando-

as com a situação dos rios que passam pela cidade. Essa mídia será divulgada 

nas escolas de ensino fundamental e médio, com o intuito de conscientizá-los 

sobre a importância da preservação das nascentes e dos rios. 

• Projeto Igualdade Étnico Racial / Nossas Raízes: desenvolvido em parceria 

com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Conselheiro 

Lafaiete desenvolve diversas ações como visita ao museu do escravo no 

município de Belo Vale, palestras, minicursos, debates, dentre outros. A 

disciplina Igualdade étnico-racial e minorias iniciada em 2014 teve continuidade 

e continua sendo apresentada em três módulos abordando as seguintes 

minorias: negro; idoso; quilombola; criança e adolescente; deficiente físico, 

índio; cigano; homossexual; mulher; jovem; sem teto; sem-terra; minorias 

religiosas; e ainda o tema tolerância. A FDCL pretende aprofundar o estudo 
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dos temas citados com ênfase na questão afrodescendente e produzir material 

para oferecer um curso de capacitação para os professores do ensino 

fundamental e médio. 

• Visitas Técnicas Orientadas: visam o encontro do acadêmico com o universo 

profissional, proporcionando aos participantes uma formação mais ampla. A 

realização destas é de extrema relevância para os alunos da graduação. Nela, 

é possível observar o ambiente real em pleno funcionamento, além de ser 

possível verificar sua dinâmica, organização e todos os fatores teóricos 

implícitos nela. Muitos estudos e pesquisas requerem também tal visita já que 

há a necessidade de verificar hipóteses, teses e teorias na prática.      

• Projeto Respeito nas Escolas: A constatação da constante intolerância e da 

falta de respeito na sociedade afeta e interfere direta ou indiretamente no 

ambiente escolar. Algumas situações ferem um direito tão importante que é o 

direito à educação. Essa situação nos mostra onde atuarmos para a 

conscientização do exercício do direito ao respeito seja ele à opinião, à religião, 

ao gênero, à cor, e todos os demais. Nosso objetivo é desenvolver atividades 

educacionais, artísticas e esportivas com o objetivo de conscientizar os 

envolvidos na importância do direito ao respeito. Este projeto objetiva despertar 

nos acadêmicos da FDCL a responsabilidade social e mostrar-lhe situações 

que poderão se deparar depois de formados, bem como fortalecer o vínculo 

com as escolas com o intuito de fomentar pesquisas e projetos que possam 

contribuir no aprendizado de seus alunos. 

• Projeto Igualdade de Gênero: projeto que tem como objetivo estimular o olhar 

crítico sobre a evolução da mulher na sociedade. Relatar de forma sucinta e 

informativa sua trajetória e conquistas, os preconceitos que ela ainda enfrenta 

com a discriminação, o machismo, dentre outras dificuldades. Diante disso, 

busca-se evidenciar que a igualdade de gênero deve ser não só necessária 

como também urgente. Desde o comportamento das crianças, em que os 

brinquedos são selecionados de acordo com o sexo (boneca para meninas e 

carrinho para meninos); aos adolescentes, os quais estão formando sua 

personalidade diante daquilo que a sociedade impõe; aos jovens, adultos e 

idosos, que vivem e regem a sociedade em geral, cada qual, com sua 

personalidade específica, alguns com a consciência de que a igualdade deve 

prevalecer e outros ainda voltados ao patriarquismo. Dessa forma, o projeto 
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busca intensificar os ideais daqueles que se orientam pela igualdade, e ao 

mesmo tempo, instigar aos patriarcas a olhar sob uma nova ótica nossa 

sociedade. 

• Campeonatos de Futebol: não é necessário demonstrar que as atividades 

esportivas são necessárias aos jovens. Além da prática física, torneios como 

este estimula o estreitamento de vínculos entre os acadêmicos e a instituição 

de ensino superior, ele tem como objetivos: estimular a prática desportiva entre 

os acadêmicos; formar equipes representativas de modalidades esportivas na 

Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete; estreitar os vínculos entre os 

acadêmicos e a Faculdade; criar laços de afetividade entre acadêmicos e a 

instituição; projetar uma imagem positiva da faculdade perante a comunidade. 

• Projeto Produção de Textos: O objetivo deste projeto é desenvolver no aluno a 

capacidade de expressar-se pela palavra escrita. Incentivar o pensamento 

crítico/reflexivo acerca de temas pertinentes ao Direito. Preparar o aluno para 

o maior desafio para a conclusão do curso - a monografia e quaisquer outros 

trabalhos científicos. 

• Monitorias: visam proporcionar aos alunos uma oportunidade no aprendizado, 

no estudo e ainda incentivá-los na pesquisa por meio de uma bolsa de estudos. 

Colaborar com os professores para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das 

atividades técnico-didáticas; promover a cooperação acadêmica entre 

discentes e docentes. O programa de Monitoria da FDCL tem por objetivo 

aprimorar a docência, apoiar o discente no melhor entendimento das disciplinas 

ministradas, e desenvolver habilidades de pesquisa do aluno – monitor, bem 

como o contato inicial com as atividades de docência. 

A FDCL mantém diversos Convênios e Parcerias para o bom funcionamento do 

Núcleo de Prática Jurídica e para o atendimento a entidades governamentais e não 

governamentais de Conselheiro Lafaiete. Algumas delas em parceria com a Secretaria 

de Desenvolvimento Social do Município. 

Atualmente possui convênios com as seguintes instituições: Associação Nacional dos 

Mutuários e Moradores; Banco Mercantil do Brasil, Caixa Imobiliária; Câmara 

Municipal de Conselheiro Lafaiete; Câmara Municipal de Ouro Branco; Cartório do 1º 

Ofício de Notas e Registro de Imóveis; Centro de Integração Empresa Escola; 
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Correios e Telégrafos; Companhia Siderúrgica Nacional; Companhia Vale do Rio 

Doce; Defensoria Pública de Minas Gerais; GERDAU Açominas; Instituto Brasileiro de 

Políticas Públicas; Imóveis Meireles Ltda.; LARMENA – Lar do Menor Amparado; Lar 

de Maria – Assistência a crianças e adolescentes; Ministério Público de Minas Gerais; 

Núcleo Brasileiro de Estágios; Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais; 

Polícia Civil de Minas Gerais; Prefeitura Municipal de Jeceaba; Prefeitura Municipal 

de Desterro de Entre Rios de Minas; Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete; 

Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí; Instituto PROE; Sette Câmara Corrêa e 

Bastos Advogados Associados; Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Preto e Mariana; 

Super Estágios Ltda; TJMG; TRT – 3ª Região; TRE-MG; Centro Adolescente Ativo; 

Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil Ltda; Escritório -  Dr. João Carlos da Fonseca 

Chaves; Escritório - Drª Zélia Cristina Maroca da Luz Bovareto; Instituto Euvaldo Lodi 

- FIEMG – IEL; Polícia Civil de Minas Gerais. 

Como restou demonstrado nos projetos e convênios acima destacados, o interesse 

da FDCL sempre foi preparar o acadêmico para o mercado de trabalho, este que por 

sua vez, exige bom relacionamento humano e pleno conhecimento da legislação. 

Ademais, o fator em auxiliar a sociedade, através dos projetos, tornou-se um 

compromisso extra da IES, ao passo que a realização dos projetos sociais contribui 

para fomentar na população lafaietense o despertar para conservação dos seus 

direitos. 

Além do cumprimento de uma exigência formal da legislação sobre o ensino de direito, 

a FDCL por meio do seu Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) presta atendimento às 

entidades assistenciais do município e da região. Vale destacar que o referido núcleo 

agora dispõe de atividades voltadas para área penal, objetivo alcançado por força do 

questionário e dos resultados coletados. Ademais, a atual conjuntura não permite uma 

assistência presencial e por isto a IES cuidou de velar pela saúde dos seus 

professores, estudantes e realizou a migração para o ensino remoto, a fim de não 

prejudicar os acadêmicos e manter a qualidade do ensino. 

Na tabela que se segue estão discriminadas as atividades desenvolvidas pelo NPJ no 

último triênio: 

 



56 
 

  2018 2019 2020 Total 

Dias Trabalhados 195 203  203 601  

Estagiários 692 536 607   1835 

Triagens Realizadas / AJS 325 330 33   688 

Triagens Recusadas e/ou 
Desistentes 

86 31  3  120 

1° Atendimento 239 299 11 549  

Retorno Cliente 641 542  128 1311  

Manifestações Incidentais 492 553  397 1442  

Ações Distribuídas 78 87  10 175  

Audiências Realizadas 148 154 45  347  

Cargas em Processo 308 285 202  795  

* O número de estagiários é computado em razão da presença registrada 
mensalmente, sendo certo que cada um deles comparece no mínimo 9 dias e no 

máximo 18 dias por módulo; podendo estar presente em vários meses. 
**As triagens realizadas nem sempre são atendidas no mesmo mês, em razão disso 
podem ocorrer divergências no somatório mensal. 
*** Processos em trâmite até 11 de janeiro de 2019 - 546 (quinhentos e quarenta e 

seis). 
**** Atividade presencial até o dia 17/03/2020, a partir então somente atividades 
remotas.  
  

Como dito anteriormente, a FDCL visa facilitar o ingresso e a permanência dos 

discentes e sua inserção social através de ações concretas, realização de convênios 

com órgãos e agências públicas e privadas. Ademais, a Faculdade dispõe planos de 

bolsas de estudos aos alunos carentes, vislumbrando estender àqueles que carecem 

de apoio o devido acesso à educação. 

Ao que se percebe, todos os órgãos e setores da FDCL trabalham na construção de 

políticas de ensino, pesquisa e extensão, bem como no desenvolvimento e 

consecução de ações internas e externas, por meio de projetos de responsabilidade 

social que contribuem, cada qual dentro de seus limites de atuação, para o 

atendimento da missão, visão, valores e objetivos da FDCL. 
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Como recomendação já apresentada no último relatório, mas que vale ser reiterada, 

a CPA sugere que a FDCL continue a aprimorar e a intensificar atividades que possam 

contribuir para melhoria da sociedade no seu entorno, afinal, todos os órgãos, direta 

ou indiretamente, devem contribuir para o desenvolvimento de ações que visam 

atender às demandas sociais, transformando a realidade das comunidades. E que 

sempre possa atuar sempre tendo a responsabilidade social como uma orientação 

constante, para isso, sugere-se que tenha como meta mínima manter os projetos já 

existentes e exitosos, e se possível, incorporar novos projetos e metodologias, de 

acordo com a demanda local e regional. 

 

4.3. EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

4.3.1. Dimensão 2 – Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

 

A cada avaliação realizada, fica claro que o envolvimento de cada público avaliado no 

processo de ensino e pesquisa da Instituição ocorre de forma diferenciada, uma vez 

que o modo como cada um se posiciona é bem diferente em relação ao tópico 

avaliado. Como a temática avaliada é mais próxima dos professores e alunos serão 

consideradas como tendo maior peso as respostas destes públicos, já que o corpo de 

funcionários não está diretamente envolvido com ela no seu cotidiano. 

 

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 
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Sobre as avaliações relativas aos últimos 3 anos sobre as políticas para o ensino, a 

pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas normas de 

operacionalização, conteúdo da seção II, foi inquirido aos professores se as práticas 

pedagógicas desenvolvidas no curso promovem a interdisciplinaridade. 

Acompanhando a evolução deste indicador ao longo dos anos saltando de 84% que 

afirmaram que sim em 2018 para 96% em 2020. Os que afirmaram que não 

promoviam caiu de 13% para 0% e na média, 3,5% não souberam responder. 

Na mesma seção foi perguntado sobre a articulação de conhecimento da área teorias, 

procedimentos, técnicas e instrumentos com os aspectos sociais, políticos e culturais. 

Os que responderam que era ótima era 75% em 2018, cresceu para 83% em 2019 e 

voltou para 75% em 2020. Em 2018, 25% avaliava como boa, depois caiu para 16% 

em 2019 e em 2020 voltou para 25%. Na seção seguinte, foi questionado sobre foi a 

articulação de conhecimento da área teorias, procedimentos, técnicas e instrumentos 

com os temas gerais e situações do cotidiano da cidade e da realidade brasileira e 

mundial, em 2018 75%, 66% em 2019 e 61% em 2020 a definem como ótima, ao 

passo que para os mesmos anos foi considerada como boa por 25, 31 e 39% dos 

entrevistados. 

Foi perguntado aos docentes sobre a troca de impressões e experiências, 

planejamento de aulas e de eixos temáticos, em 2018, 53% a consideraram como 

ótima, em 2019 esta percepção cresceu para 66% e em 2020 caiu para 57%. Foi 

considerada como boa para 47% em 2018, para 31% em 2019 e para 43% em 2020. 

Sobre a preocupação institucional em articular a pesquisa com as demais atividades 

acadêmicas, em 2018 69% dos professores consideraram este ponto como ótimo, 

número que se manteve em 2019 e aumentou para 79% em 2020. Para 19% era boa 

em 2018, em 2019 para 22% e em 2020 este número caiu para 21%, indicando quase 

uma estabilidade.  Consideraram como regular 9% em 2018 e 2019, já em 2020 este 

percentual foi zerado. 

Também foi avaliado no questionário de que modo as atividades de pesquisa 

existentes na instituição têm impacto sobre a sociedade: no ano de 2018 56% dos 

docentes avaliaram como este impacto como ótimo, já em 2019 foram 53% e em 2020 

este número cresceu para 61%. Consideraram como regular 28% em 2018, 31% em 
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2019 e 29% em 2020. A avaliação regular/insuficiente caiu de 16% em 2018 para 13% 

em 2019 e para 11% em 2020. 

No último quesito do questionário dos professores sobre esta temática, nos anos 

avaliados entre 96 e 97% dos professores responderam que põem em prática os 

objetivos institucionais ao lecionar, pesquisar ou realizar projetos de extensão na 

instituição. Ressalta-se aqui que a avaliação dos professores ao longo das últimas 

pesquisas vem se mantendo em relação a esta dimensão, resultados que 

representam uma avaliação boa e ótima em sua quase totalidade. 

Entre os funcionários a avaliação desta dimensão apresentou os seguintes resultados 

ao longo dos três anos avaliados: 

a. sobre a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

normas de operação, o número dos entrevistados que julgaram como 

adequada a política para o ensino, pesquisa, pós-graduação e a extensão caiu 

de 100% em 2018 para 94% em 2019 e subiu para 95% em 2020. 

b. o nível de ensino na faculdade foi considerado ótimo em 2018 por 27% dos 

entrevistados e 73% avaliaram como bom, já em 2019 foi ótimo para 69% e 

bom para 31% e em 2020, 100% dos funcionários aprovaram o nível de ensino 

da FDCL. Neste tópico, vale salientar que houve uma mudança bastante 

significativa na percepção dos funcionários sobre este item.  

Na avaliação entre os alunos foram abordados 17 tópicos sobre o ensino, a pesquisa, 

a pós-graduação, a extensão e a operacionalização e as respectivas normas de 

operacionalização. A abordagem foi feita por meio de questões que foram aplicadas 

aos alunos sobre os diversos aspectos ligados ao tema. As mesmas perguntas foram 

feitas durante os três anos para que se pudesse estabelecer uma análise 

comparativa.   

Nas três avaliações, para os alunos há uma avaliação crescente de que as práticas 

pedagógicas desenvolvidas no curso de fato promovem a interdisciplinaridade, os 

índices vêm crescendo, saltaram de 84% em 2018 para 91% em 2020. Esta avaliação 

sobre ligação entre as práticas pedagógicas e a interdisciplinaridade é bastante 

positiva, já que é um aspecto muito relevante quando se analisa os objetivos que a 

Instituição pretende alcançar com seu ensino. 
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Em todos os relatórios procuramos analisar outros aspectos ligados ao aprendizado, 

avaliação que busca conhecer a opinião dos alunos de modo subjetivo e objetivo, com 

destaque para as atividades acadêmicas: subjetivamente, avalia-se a permanência 

em sala, o estudo pessoal e o comprometimento com o estudo, entre outros; de modo 

objetivo, procuramos saber sobre a didática dos professores, as práticas de pesquisa, 

estágio e o processo avaliativo. Sempre é necessário mencionar que se trata da 

percepção deste público sobre estes itens. 

Quanto à permanência em sala de aula em tempo integral, ao longo dos três últimos 

anos, em média, 85% dos alunos percebem como ótimo e bom sua permanência em 

sala de aula e em torno de 11% como regular. Não houve grande variação ao longo 

do triênio analisado. Quanto à realização das atividades acadêmicas, não há variação 

significativa sobre este aspecto, cerca de 87% a avalia como ótima e boa e 10% como 

regular. Já em relação ao tempo dedicado e o comprometimento com o estudo, em 

média 76% acreditam que ela seja ótima, ao passo que em torno de 23% a consideram 

como regular e insuficiente.   

Sobre os aspectos mais objetivos, nos últimos três anos, houve uma melhora 

considerável da avaliação dos alunos sobre as exigências de aprendizagem do Curso 

e suas necessidades curriculares. Os estudantes que as avaliam como ótimas subiu 

de 24% para 32%, os que avaliam como boas se manteve no patamar de 50% e os 

que consideraram como regulares caiu de 15% para 8%. 

Sobre o nível de ensino da FDCL, houve uma melhora sensível na avaliação positiva 

da instituição. Ao longo do último triênio, o percentual de alunos que avaliaram este 

quesito como ótimo saltou de 27% para 44%. Os que avaliaram como bom o nível de 

ensino caiu de 59% para 48% e como regular caiu de 12% para 7%. Resultados 

indicam sem dúvida que houve progressos no nível de ensino da FDCL em razão das 

várias mudanças que aconteceram nos últimos anos. Há um quadro que vem se 

consolidando ao longo das avaliações feitas pela CPA. 

A oferta de atividades acadêmicas para complementar a aprendizagem também 

passou por um processo semelhante em termos avaliativos, houve crescimento 

bastante considerável dos alunos que a consideram ótima, saltando de 22% para 42% 

e uma queda dos que a avaliam como regular, caiu de 23% para 11%. 
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Também se buscou analisar ao longo do tempo os professores da FDCL, avaliação 

que se deu por meio de quatro questões que trataram do tema: abordagem do 

conteúdo; procedimentos didáticos; relação entre teoria e prática na abordagem dos 

conteúdos; e incentivo à participação, discussão e exposição de ideias. Elas foram 

repetidas ao longo triênio e os resultados são analisados a seguir: 

a. Houve uma percepção dos alunos de que houve uma evolução na abordagem 

do conteúdo feita pelos professores. Se considerado o triênio, a avaliação ótima 

saltou de 29% para 47%, ao passo que a boa caiu de 56% para 47% e regular 

de 13% para 5%, indicando claramente uma percepção dos alunos sobre a 

evolução deste quesito; 

b. Em relação aos procedimentos didáticos, como linguagem acessível, 

disponibilização de material, 24% dos discentes avaliaram que eram ótimos em 

2018, já em 2020, este contingente aumentou consideravelmente, passando 

para 43%, evidenciando um crescimento bastante expressivo. Os que 

consideram bons estes procedimentos caíram de 53% para 46% e os que 

achavam regulares, de 19% para 9%. 

c. Movimento semelhante se observou em relação ao tópico relação entre teoria 

e prática na abordagem dos conteúdos com conhecimento atualizado. A 

avaliação ótima subiu de 18 para 35%, ao passo que na avaliação boa houve 

um decréscimo, de 52 para 49% e a regular de 22% para 13% e insuficiente de 

6% para 2%. 

d. Ainda sobre os professores, eles foram avaliados de acordo com sua postura 

em relação ao incentivo à participação, discussão e exposição de ideias. Os 

alunos percebem estas práticas como ótimas em 41% dos casos, sendo que 

em 2018 este número era 23%. Os que consideram bom caiu de 49% em 2018 

para 44% em 2020. Já os que consideram regular eram 22%, passando para 

10% em 2020. E os alunos que consideraram insuficiente caiu de 6% para 3%.  

Deste modo, houve melhorias significativas na avaliação dos alunos no tocante a 

estes quatro quesitos, indicando uma visão muito boa dos alunos sobre o corpo 

docente da instituição.   

A avaliação sobre o nível das avaliações aplicadas na FDCL também vem crescendo, 

comparativamente às três últimas edições da pesquisa, o percentual dos 
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entrevistados que o consideram como ótimo cresceu de 28% para 39%, os que 

consideram bom caiu de 56% para 51%, se somados ótimo e bom totaliza 90%, 

excelente indicador. Já se compararmos os que consideram regular e insuficiente 

diminuiu de 15% para 9%. 

Quando perguntados se há incentivo à pesquisa pela instituição, a análise longitudinal 

nos indica que houve um aumento da aprovação, saltando de 65% em 2018 para 83% 

em 2020, índice bem satisfatório. Sobre a participação em alguma atividade de 

pesquisa, o percentual também cresceu de 25% para 34% ao longo do tempo em 

análise, indicando que quase um terço dos alunos participou de alguma atividade de 

pesquisa, o que mostra um crescimento que esperamos seja duradoura e contínuo. 

Em relação à avaliação dos programas voltados para a profissionalização, nos últimos 

três anos os alunos que os consideraram ótimos subiu de 15% para 25% e bons 

ficaram em torno de 52%, regulares caiu de 23% para 18% e insuficientes de 7% para 

4%, indicando uma melhora geral na avaliação dos discentes.     

Sobre o nível de estágio do Núcleo de Prática Jurídica, o quantitativo que considerou 

o nível ótimo subiu de 20% para 30%, ao passo que os que consideraram bom o nível 

se manteve em torno de 51% no triênio avaliado. Já os alunos que se manifestaram 

negativamente sobre este tema, avaliaram como regular em 19% em 2018 e em 2020 

caiu para 13%. Os que consideraram insuficiente se manteve na média de 6%. 

Considerando ótimo e bom como boa avaliação, os indicadores giram em torno de 

80% neste tópico. 

Os resultados indicam que as medidas que a FDCL vem tomando para incrementar o 

aspecto didático-pedagógico vem dando resultados, os alunos têm percebido o 

esforço da IES neste sentido. Ela incentiva a formação de grupos temáticos para que 

discutam as ementas e os conteúdos letivos do ano escolar, bem como a atualização 

profissional a fim de fomentar a interdisciplinaridade. No início de cada semestre 

letivo, os grupos assessoram a Coordenação de Curso na atualização das ementas, 

propostas de conteúdo e ações pertinentes ao aprendizado dos alunos. 

De acordo com os dados acumulados das avaliações anteriores e, especialmente nas 

últimas três, a mudança na estrutura de avaliações da FDCL já colhe resultados 

positivos, tendo sido fruto em boa medida de sugestões de relatórios anteriores da 
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CPA. Ao estabelecer nas provas uma estrutura seguindo moldes da OAB e do 

ENADE, além de preparar os alunos para estes exames, a instituição concretiza uma 

política para equilibrar o grau de compreensão e interpretação dos alunos. Assim, a 

CPA vem reiterar a necessidade da manutenção destas atividades, uma vez que os 

resultados já estão sendo percebidos pelos alunos. 

Esta Comissão também avalia como positivas todas as atividades que promovem a 

interdisciplinaridade na Instituição, com especial destaque para o fomento de 

atividades que promovem a leitura, pesquisas em outras bases de dados, além do uso 

da biblioteca. A despeito das dificuldades, a IES busca sempre dar incentivos para 

que a pesquisa se volte para elementos interdisciplinares, sobretudo na escolha dos 

temas de trabalho de conclusão de curso. 

Houve um aumento dos projetos de extensão e iniciação científica, que, por sua vez, 

passaram a receber incentivos institucionais, com a oferta de bolsas de estudo. 

Em relação à produção de textos e elaboração de projetos, há um incentivo da FDCL 

neste sentido. Depois de avaliados, é verificado se os textos produzidos têm a 

possibilidade de serem publicados em revistas científicas, especialmente a revista 

Athenas da FDCL, neste caso a avaliação é feita pelo Conselho Editorial da Revista. 

A Revista, inclusive, busca sempre em todas as suas edições publicar artigos 

produzidos conjuntamente por professores e alunos, provavelmente resultado do 

trabalho dos grupos de estudo e dos projetos de iniciação científica. 

Por fim, a CPA percebe que há uma preocupação crescente dos professores em 

relação à participação em congressos e publicação de artigos científicos e livros. 

Neste aspecto, reitera esta Comissão o que já fora pedido nos últimos relatórios, a 

saber, a criação de um programa de incentivo sistemático ao Corpo Docente e 

Técnico-Administrativo, por meio da participação em Seminários, Congressos, 

Cursos, Simpósios Nacionais e Internacionais. 

Ainda que o Núcleo de Extensão e Pesquisa tenha um projeto que objetive maior 

capacitação dos professores na Pesquisa científica, a CPA continua insistindo no 

aprimoramento de tais políticas, tanto é que a IES tem investido em treinamentos 

específicos para capacitar os professores em metodologias ativas de ensino, tópico 

importante no ensino atualmente, especialmente no momento de pandemia que 
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vivemos e fomos obrigados a migrar para plataformas virtuais, situação que exige do 

professor maior esforço, dedicação e inovação para ministrar as suas aulas. 

Sobre a percepção do estudante em relação à vida acadêmica e o compromisso com 

a Instituição, foi observada uma avaliação positiva em todos os itens pesquisados. Os 

resultados foram significativamente melhorados em relação às últimas avaliações. 

Também houve grande melhora em relação às políticas de ensino e pesquisa, os 

alunos têm uma boa avaliação sobre elas, mais sobre o ensino do que sobre a 

pesquisa. 

A CPA aponta que a avaliação sobre o desempenho do corpo docente recebeu uma 

melhora substancial. O que antes oscilava entre bom e regular, passa a ser visto a 

partir do binômio bom e ótimo, destaca-se a oferta de atividades acadêmicas 

(iniciação científica, monitoria, projetos de extensão, grupos de pesquisa) para 

complementar a aprendizagem dos estudantes. 

Também há de se destacar que o método de avaliação aplicado apresentou uma 

aprovação crescente ao longo do triênio, foi observada melhora significativa em 

relação aos conteúdos e às exigências do curso. A FDCL tem buscado aprimorar os 

programas de monitoria, iniciação científica e o fomento às atividades extensionistas 

para o corpo discente. Outras ações importantes neste sentido são a atualização 

constante de conteúdo das disciplinas ofertadas aos alunos e a formação de grupos 

de pesquisa que incentivam a pesquisa junto aos estudantes. 

Pontos a serem reavaliados: 

I. A relação entre teoria e prática na abordagem dos conteúdos bem como os 

procedimentos didáticos para as atividades acadêmicas. Mesmo com 

resultados crescentes, a CPA avalia que a IES precisa estar sempre atenta e 

buscar sempre fazer novas articulações de tal forma que procure 

constantemente o aprimoramento da abordagem dos conteúdos e dos 

procedimentos didáticos. 

II. Em relação à participação em atividades de pesquisa pelos estudantes, houve 

uma pequena melhora significativa em relação à percepção ao incentivo à 

pesquisa. O número de não participantes em atividades de pesquisa ainda é 
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muito grande. A CPA sugere que a instituição possa identificar formas de 

aumentar a participação dos alunos em atividades de pesquisa. 

A Área de Extensão e Pesquisa (AEP) é responsável pelo fomento, acompanhamento 

e registro das atividades de pesquisa, de extensão e cultura. A FDCL continua as 

atividades de extensão com os grupos de estudos e programas de monitoria. Para 

orientar as atividades de pesquisa e produção acadêmica, foi publicado um novo 

Manual de Normalização, específico para a iniciação científica, bem como a 

atualização de outros manuais de pesquisa e normalização que estão disponíveis para 

os alunos no Portal da FDCL, hospedado no sítio eletrônico da IES. 

A Subcoordenação de Monografia implantou e continua a utilizar softwares de busca 

de similaridade de conteúdos encontrados na internet e banco de dados virtuais , 

conhecido como “Farejador de plágios”, seguindo as orientações da OAB e da CAPES 

referentes ao combate ao plágio nas IES nos trabalhos de Conclusão de Curso. No 

âmbito da apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia), uma série 

de aperfeiçoamentos e mudanças foram implantadas na instituição, a fim de aprimorar 

a participação dos alunos e docentes nos trabalhos. Em relação às monografias a 

mudança mais significativa foi a alteração no processo de escolha do orientador, que 

passou a ser online, através do site da faculdade. Isso tornou o processo mais ágil e 

mais igualitário. 

Além disso, as normas referentes às monografias foram organizadas em um termo, 

apresentado aos alunos e assinado por eles, tornando o processo mais transparente. 

Os alunos tiveram acompanhamento de professor orientador, além do respaldo do 

professor Darlan Roberto dos Santos, que disponibilizou horários e canais de 

comunicação para atendimento dos alunos. 

Nos últimos três anos, houve a participação da comunidade acadêmica, sobretudo 

dos egressos, quando são promovidos Workshops, com painéis, palestras e oficinas, 

política que tem sido incentivada ao longo do tempo. Este processo mostra a 

preocupação da IES com seus egressos e se apresenta como uma oportunidade para 

que estes profissionais possam aprimorar seus currículos, bem como possam se 

reciclar. 
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Outro aspecto positivo é a Revista Eletrônica Athenas que já tem seus Conselhos 

definidos e um grande fluxo de participações. A Revista Athenas entre 2018 e 2020 

cumpriu sua periodicidade e lançou uma nova edição a cada ano, tendo sido 

publicados 47 artigos científicos de autores nacionais e estrangeiros, um número 

considerável de textos. Todos os textos publicados foram analisados por pareceristas, 

garantindo, assim, a qualidade dos trabalhos. De acordo com a lista preliminar 

divulgada pela Capes, a respeito da classificação das publicações científicas, a 

Revista Athenas é Qualis B3. 

Em 2019 foi lançada a Revista Pixels. A Revista Pixels é de publicação semestral e 

tem como objetivo promover o diálogo interdisciplinar entre o Direito e as demais áreas 

das Ciências Sociais Aplicadas, seja por intermédio de artigos, ensaios, entrevistas 

ou resenhas com impactos no âmbito regional, nacional e internacional. O escopo é o 

de fomentar as pesquisas acadêmicas de docentes e discentes das questões mais 

relevantes envolvendo o desenvolvimento econômico, social e ambiental da 

microrregião na busca por atender as novas demandas da sociedade na 

contemporaneidade. Os artigos ou trabalhos inéditos serão publicados em português, 

inglês, italiano, francês ou espanhol. Todos os trabalhos submetidos à Revista Pixels 

são avaliados, em primeiro lugar, pelo editor, que examina a adequação do trabalho 

à linha editorial da revista, aspectos formais e metodológicos elementares, entre 

outros. Após essa etapa, cada texto foi enviado a, no mínimo, dois pareceristas para 

análise de forma e conteúdo, bem como emissão do parecer a ser disponibilizado ao 

autor do trabalho. 

Outro aspecto a ser destacado é relativo às Atividades Complementares de 

Graduação (ACG), coordenadas de forma colegiada pela Comissão de ACG. Ela tem 

trabalhado regularmente para analisar os requerimentos protocolados pelos alunos 

que buscam o reconhecimento de suas Atividades Complementares de Graduação. 

Nesta atividade é decidida a carga horária indicada a ser computada pela atividade e 

estas informações são disponibilizadas no site da Faculdade para conhecimento dos 

alunos e os requerimentos são registrados para registro e comprovação perante a 

Secretaria da Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete e ao MEC. Toda reunião 

da comissão é registrada em ata que certifica quais foram os requerimentos 

analisados e os demais assuntos discutidos e decididos. 
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Em relação ao Exame de Ordem da OAB, novas políticas estão sendo implantadas 

pela Instituição com o intuito de melhorar o desempenho dos estudantes e dos ex-

alunos na prova. Para tanto, os dados referentes aos resultados estão sendo 

monitorados e já servem como referência para as políticas adotadas pela Instituição 

em relação a esta temática. 

É imperioso ressaltar um movimento inovador perpetrado pelos alunos e incentivado 

pela FDCL que foi a criação da Empresa Júnior “Emeritus”. Ela visa proporcionar aos 

estudantes da FDCL a oportunidade de vivenciar o empreendedorismo jurídico na 

prática, capacitando-os para a solução criativa de problemáticas extrajudiciais 

concretas, a fim de formar profissionais éticos, proativos e capazes de atender 

principalmente às demandas de naturezas cíveis, administrativas e empresariais, 

tanto da microrregião de Conselheiro Lafaiete como de qualquer outra localidade. 

Além disso, trata-se de uma atividade de extensão que trata o estudante como 

protagonista na produção do conhecimento. 

 

4.3.2. 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 

A Dimensão 4 foi tratada numa seção específica do questionário que avaliou a 

comunicação entre a instituição e a sociedade. Neste tópico foram analisados os 

meios que são efetivados pela FDCL para se comunicar internamente e externamente, 

seja por meio das mídias impressas tradicionais ou por meio eletrônico/digital. Ao 

entrevistar os diversos públicos que compõem a comunidade acadêmica objetivou-se 
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verificar como percebem os instrumentos utilizados pela FDCL para concretizar a sua 

comunicação. 

Entre os professores entrevistados, 100% afirmaram conhecer os meios de 

comunicação com a sociedade que são utilizados pela FDCL, número que vem se 

mantendo nas últimas três avaliações. 

No outro item pesquisado, em 2019, 81% dos docentes consideram ótima e 19% 

avaliam como boa esta comunicação estabelecida com a sociedade, tal como no ano 

de 2018. Em 2020, este número caiu para 68% e 32% consideraram como boa, 

diminuição que serve de alerta para a equipe responsável pela comunicação da IES 

se a meta é a excelência neste quesito.  

Sobre os meios de comunicação utilizados pela FDCL, nos últimos três anos, varia 

entre 82% e 86% dos alunos entrevistados que afirmam conhecê-los, configurando-

se num bom índice de conhecimento destes canais de informação. Também foi 

perguntado aos discentes o grau de conhecimento da FDCL junto à sociedade, nas 

últimas avaliações entre 40 e 46% avaliaram como ótima, entre 38 e 43% como boa 

e entre 8 e 12% como regular e insuficiente. 

Sobre a comunicação com a sociedade, em 2018 100% dos entrevistados afirmaram 

conhecer os meios de comunicação utilizados pela FDCL, este número caiu para 94% 

e 95% em 2019 e 2020, respectivamente. 

Quando perguntados sobre como avaliam a comunicação da FDCL com a sociedade, 

em 2018, em 2018 53% avaliam como ótima a comunicação, 69% em 2019 e em 2020 

este número foi 68%. Consideraram boa a comunicação 47% em 2018, 31% em 2019 

e 32% em 2020. 

A política de comunicação da FDCL segue as diretrizes da transparência a fim de 

prestar contas à sociedade sobre o conhecimento produzido. Além disso, a Instituição 

preza pela garantia do acesso às informações necessárias ao desenvolvimento 

acadêmico, por meio de agilidade na circulação das informações, seja pelo portal 

acadêmico, quadro de avisos nos corredores e nas salas, redes sociais, aplicativos 

de comunicação (telegram, whatsapp etc.), TVs instaladas na Faculdade e outras 

espalhadas em comércios da cidade e outros meios tecnológicos. Outro ponto que se 
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destaca é a promoção da unidade do discurso institucional, por meio do fomento ao 

intercâmbio de informações entre as instâncias. 

Segundo percebido por essa Comissão, todas essas informações estão de acordo 

com os valores defendidos pela FDCL, com destaque para: a) Ética; b) Qualidade na 

prestação de serviços de ensino; c) Diálogo aberto com os estudantes; d) Valorização 

dos funcionários; e) Compromisso com a sociedade; e f) Respeito à diversidade e aos 

direitos humanos. 

Em boa medida, a constante atualização do sítio eletrônico da FDCL contribui com 

certeza para tornar o processo de comunicação mais transparente e eficiente para a 

disseminação de informações para os diversos públicos. No site também estão 

disponíveis notícias atualizadas sobre as atividades desenvolvidas pela FDCL, 

denominada “FDCL Notícias”, que são replicadas nas redes sociais, através do 

Facebook e Instagram, principalmente. 

No site ainda estão disponíveis informações relativas à forma de ingresso na IES, 

sobre a história e missão da FDCL, a respeito dos cursos oferecidos na graduação. 

Por fim, ressalte-se a página da Revista Eletrônica e o Portal do ex-aluno. Há também 

uma página específica sobre o ENADE e o Núcleo de Extensão e Pesquisa 

contribuíram também para este resultado de melhoria da comunicação com a 

sociedade. Os canais diretos permitem uma relação mais próxima com os usuários, 

já que simplifica o processo. Além da Ouvidoria, também estão disponíveis uma área 

para perguntas e dúvidas sobre todas as atividades da FDCL, denominada de “Fale 

Conosco”. 

Outro canal bastante utilizado para a comunicação da instituição com seus alunos, 

com professores e funcionários é o WhatsApp. Grupos são formados por disciplina, 

facilitando a comunicação do professor com os alunos. Existem também grupos 

relativos aos órgãos colegiados, como o NDE, CONSEPE, a própria CPA tem um 

grupo para informes internos. A Coordenação de Curso também utiliza bastante este 

canal de comunicação com os professores e alunos. Vale destacar que uma das 

primeiras iniciativas da Coordenação foi a adição de todos os números de telefone 

dos alunos e a criação de listas de transmissão para envio direto das informações 

mais importantes. 
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As mídias tradicionais também são utilizadas pela Instituição, no mesmo modelo, há 

um espaço no Jornal Correio da Cidade para publicação de notícias e informações da 

FDCL, que também são veiculadas por meio do site de notícias regional “Fato Real”. 

Página que é acessada por um volume considerável de pessoas que vivem na região 

de Conselheiro Lafaiete. 

Neste item, este relatório traz novamente a visão colhida pelo representante da 

sociedade sobre as ações da IES relativas à sua comunicação com a sociedade. De 

acordo com ele, há necessidade de que seja mantido o enfoque institucional, 

abrangendo a relação entre os corpos docente e discente, os projetos desenvolvidos 

pela Instituição e apresentar um olhar sobre o mercado de trabalho. Para isso, devem 

ser abordados em todos os canais de comunicação da FDCL (jornais, sites, rádio, etc.) 

temas que aproximem a Instituição da comunidade, tais como: mostrar as vantagens 

de estudar Direito sob o ângulo do mercado de trabalho, enfatizando o leque de 

oportunidades, tais como advogar, prestar assessoria jurídica a empresas, a 

entidades e a políticos; quais as vantagens de se estudar Direito para além do 

mercado de trabalho, de ser um cidadão crítico e participativo na sociedade, por 

exemplo; trazer temas de interesse social e do cotidiano das pessoas para este 

diálogo. Informar e promover a reflexão junto à sociedade no âmbito do Direito, tais 

como a Reforma Previdenciária, Direitos do Consumidor ou até mesmo curiosidades 

sobre o direito, dentre outros tópicos com vistas a uma espécie de prestação de 

serviços à sociedade como um todo, visando aproximar a FDCL para ainda mais perto 

dos cidadãos. Portanto, vale o alerta de relatórios passados sobre a importância de 

uma boa comunicação com os diversos públicos que interagem cotidianamente com 

a Instituição: é sempre necessário buscar se comunicar melhor e de forma mais 

eficiente com a comunidade acadêmica e com toda sociedade. Este é um grande 

desafio para qualquer instituição. 

 

4.3.3. Dimensão 9 – Políticas de Atendimento ao Estudante 

 

Aspectos avaliados: 
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• Políticas de acesso aos estudantes; 

• Controle e acompanhamento de egressos; 

• Avaliação de indicadores de resultados obtidos; 

• Atuação do DA e Atlética. 

 

Análise dos resultados 

Na Dimensão 9 foram avaliadas as políticas de atendimento ao estudante. 

No primeiro quesito, os docentes responderam sobre a sua autopercepção sobre a 

efetivação dos direitos e deveres dos estudantes na instituição. No triênio avaliado os 

professores responderam que era ótima para 66% em 2018, em 2019 para 63% e em 

2020, 61% dos respondentes também a qualificaram como ótima. Em 2018 e 2019, 

34% dos docentes a classificaram como boa e em 2020 este indicador subiu para 

39%. 

O segundo aspecto abordado foram os mecanismos de apoio acadêmico, 

compensação e orientação para os estudantes que apresentam dificuldades 

acadêmicas e pessoais. Neste quesito, em 2018 97%, em 2019, 94% e em 2020, 

100% dos professores responderam afirmativamente. 

No último quesito da seção foi perguntado sobre a existência na IES de mecanismos 

para se conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, tanto curricular 

quanto ética. Neste tópico, em 2108 31% responderam que conhecem os 

mecanismos, em 2019, 56% e em 2020, 57%, representando um acréscimo bastante 

significativo neste tópico. Os que disseram não conhecer ou não saber caiu de 68% 

para 42% no período avaliado. 

Em relação a esta dimensão, o modo como é feito o atendimento aos estudantes da 

FDCL 

em 2019, 94% dos funcionários avaliaram como ótimo e 6% como bom. Neste mesmo 

item, em 2018, os números eram 53% e 47%, respectivamente. Já em 2020, 84% 

consideraram como ótimo e 16% como bom. Nenhuma avaliação regular ou 

insuficiente foi registrada no período em tela. 
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Entre os funcionários, a avaliação do sistema de atendimento e informações 

disponíveis pela instituição, em 2018, 47%, em 2019, 69% e em 2020, 63% dos 

funcionários avaliam como ótimo. Foi considerado como bom por 53% em 2018, 31% 

em 2019 e 37% em 2020. Ressaltando aqui uma melhora no indicador ao longo do 

período avaliado. 

Em média, os resultados obtidos pelos estudantes, dentro e fora da FDCL têm 

apresentado uma tendência de crescimento nos últimos anos. Como observado no 

ano anterior, houve um aumento considerável nos aprovados em concursos públicos 

e no Exame de Ordem (OAB). 

Também na mesma esteira, a FDCL conta com um profissional na área de 

psicopedagogia para acompanhamento dos estudantes em seu Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico (NAP). Aulas de reforço, grupos de estudos e revisões gerais têm 

contribuído para melhorias no desempenho acadêmico. Porém, como ressaltado, são 

pontos que ainda merecem uma atenção, a necessidade de incentivo a esses grupos 

de estudos e no trabalho de monitores continua fundamental. 

Os mecanismos para conhecer a opinião dos egressos e matriculados sobre a 

formação recebida, tanto curricular quanto ética ocorrem por vários instrumentos: a 

ouvidoria, o link “Fale Conosco”, Portal Eletrônico do ex-aluno. A Área de Extensão e 

Pesquisa ampliou o contato com os estudantes, especialmente os egressos, para que 

estes mantenham seu vínculo com notícias particulares e para que sejam sempre 

informados das atividades feitas ao longo do ano na FDCL. 

Quanto à ouvidoria, vale mencionar que a FDCL acredita que esse instrumento é 

capaz de incrementar a participação do aluno na melhoria dos processos acadêmicos 

e administrativos. Trata-se de um canal que incentiva o vínculo ativo e estável com a 

sociedade civil. Abaixo, os números das ouvidorias enviadas no período deste 

Relatório: 

• Ano de 2018 - 61 e-mails (cód 566 a 627) 

• Ano de 2019 - 76 e-mails (cód 628 a 704) 

• Ano de 2020 - 57 e-mails (cód 705 a 762) 
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Todos foram devidamente respondidos, abrindo espaço para o contraditório, quando 

necessário. Vale destacar que a preservação da identidade também é uma máxima 

da ouvidoria da FDCL. 

A pesquisa revela uma melhoria na percepção da comunidade acadêmica sobre a 

eficácia do sistema de atendimento e de informações disponíveis na instituição. Além 

dos meios de comunicação já apontados, destaca-se o uso das redes sociais 

importantes para a disseminação das informações acadêmicas diárias, inclusive com 

o uso do WhatsApp. Há também as informações veiculadas na mídia tradicional, no 

caso nos jornais de maior circulação da região. Tudo isso, aliada a atuação da 

Ouvidoria, aumentam os espaços para críticas e sugestões dos alunos e da própria 

comunidade. 

Os projetos de extensão que tradicionalmente ofereciam bolsas também foram alvo 

de insatisfação dos alunos, bem como em relação à participação em congressos e 

seminários. Esta dimensão requereu um questionário específico mais abrangente 

para os estudantes. Quando comparadas as respostas dos alunos sobre a política de 

regulamentação dos direitos e deveres dos estudantes na FDCL, observa-se uma 

tendência de melhorias ao longo dos últimos três anos. Os que a consideram como 

ótima saltou de 27% em 2018 para 37% em 2020, já os que a consideram boa caiu 

de 58% para 53%, ao passo que a avaliação regular/insuficiente caiu de 14% para 

10%. Mesmo diante deste quadro favorável, a CPA recomenda que a Faculdade 

esteja sempre atenta a esta dimensão. A preocupação de anos anteriores sobre a 

participação do Diretório Acadêmico nas tomadas de decisões na FDCL e participação 

na Congregação, CONSEPE e na própria CPA tem sido a regra, há uma efetiva 

participação dos alunos nos processos decisórios da IES, há de fato maior interação 

instituição e aluno ao longo destes anos. O representante dos alunos participou 

ativamente da elaboração e aplicação das últimas pesquisas, bem como da confecção 

dos últimos relatórios da CPA, inclusive deste atual. 

Na avaliação do sistema de atendimento e de informações disponibilizados pela 

FDCL, os estudantes expressaram de forma clara que houve uma melhoria, já os que 

o consideraram como ótimo saltou de 31 para 43% entre 208 e 2020. Os que 

classificaram como bom caiu de 53 para 50% e como regular/insuficiente declinou de 

14 para 7% no período analisado.  
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Foram avaliados pelos alunos os seguintes itens: recursos e materiais pedagógicos 

disponíveis para o estudo; recursos e materiais pedagógicos para atividades de 

pesquisa e extensão; e a capacidade da instituição de solucionar os problemas com 

que os alunos se deparam. 

Durante o período analisado, os alunos avaliaram os recursos e materiais 

pedagógicos disponíveis para o estudo, tais como fotocópias, apresentador de slides 

e vídeos. Entre 2018 e 2020, os que consideraram ótimos subiu de 32 para 39%, bons 

oscilou em torno de 48% e regulares/insuficientes de 19 caiu para 12%, portanto boa 

aprovação. 

Os recursos que estão disponíveis para as atividades de pesquisa e extensão foram 

avaliados como ótimos por 25% em 2018 e por 37% em 2020, demonstrando um 

crescimento na aprovação. Os que avaliaram como se estabilizou em torno de 53% e 

como regulares/insuficientes caiu de 21% para 10%.  

Estes resultados encontrados ao longo deste período analisado provavelmente se 

devem às melhorias implantadas em relação ao atendimento aos estudantes e 

egressos, uma delas foi a criação do aplicativo para celulares e outra foi a implantação 

do sistema virtual de renovação de livros, citados em relatórios anteriores e que 

continuam facilitando a relação entre a IES e os estudantes. 

A solução de problemas na Instituição com que os alunos se deparam também 

apresentou grande avanço, os que consideram ótimo este item aumentou de 26 para 

40% no período analisado. Decresceu de 50% para 46% os entrevistados que 

consideram bom e regular/insuficiente caiu de 23% para 12%. Como a solução de 

demandas dos alunos é um ponto importante, seja de qual natureza for, a CPA reitera 

que, mesmo havendo melhorias nesta dimensão, a FDCL deverá continuar sua 

política de implantação de soluções mais objetivas para os estudantes em suas 

demandas. 

Desde 2015 a Comissão vem ressaltando que tivemos duas consideráveis melhoras 

em relação ao atendimento aos estudantes e egressos, uma delas foi a já citada 

criação do aplicativo para celulares e outra foi da também referida implantação do 

sistema virtual de renovação de livros. Já em 2016 ressaltamos que os responsáveis 

de cada setor tinham uma comunicação direta com os alunos, que podem facilmente 
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agendar um horário para uma conversar pessoalmente com os discentes, o que facilita 

a solução dos problemas que vão surgindo. Situação que diminui as barreiras e facilita 

o acesso direto dos discentes aos professores e todos os órgãos da instituição. 

Para os alunos entrevistados, os resultados obtidos pelos estudantes, dentro e fora 

da FDCL eram ótimos para 24% em 2018, agora em 2020 este indicador cresceu para 

35%. Os que consideravam bons caíram de 60% para 58% e os que avaliam como 

regulares/insuficientes caíram de 15% para 7%.  

Em 2016, por sugestão do DA, foram introduzidas no questionário duas perguntas 

sobre as agremiações da FDCL, o Diretório Acadêmico Astor Vianna e a Associação 

Atlética Acadêmica de Direito (Matilha). Ao longo destes três anos as duas foram bem 

avaliadas, pelos discentes que perceberam uma atuação positiva delas. No período 

em análise, os respondentes consideraram que a atuação do DA melhorou ao longo 

do triênio, sendo a que a avaliação ótima e boa saltou de 68 para 75%, ao passo que 

a atuação da matilha foi avaliada como ótima e boa diminuiu de 76% para 71% no 

período em questão. Estas duas agremiações têm sido aprovadas pelos alunos. Na 

avaliação da CPA há um reconhecimento do empenho delas nas suas interações com 

os próprios alunos, dos alunos em relação à comunidade externa e, sobretudo, na 

interação com a Instituição, conforme já salientado em relatórios anteriores. 

 

4.4.  EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

4.4.1. 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 

 

Nesta seção foi dada ênfase principalmente na opinião dos funcionários e professores 

sobre esta temática, uma vez que são os grupos diretamente envolvidos e afetados 

por estas questões. 
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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 

Durante o triênio a avaliação acontece demonstrando, o quantitativo e a qualificação 

de professores e funcionários técnico-administrativos que foi objeto de avaliação pelos 

três segmentos. Professores e funcionários tiveram uma avaliação mais abrangente, 

uma vez que são afetados diretamente pelas questões desta dimensão. 

A seção V do questionário tratava a visão dos professores sobre as políticas de 

pessoal, as carreiras do corpo docente, aperfeiçoamento, desenvolvimento 

profissional e as condições de trabalho. Em 2018 96% dos professores consideraram 

suficiente; em 2019, a totalidade dos professores considerou suficiente; por fim, em 

2020, 94% dos professores consideraram suficiente. 

O segundo quesito procurou medir o grau de envolvimento da missão institucional da 

FDCL e a formação e a experiência docente e administrativa, neste tópico, e nas 

respectivas avaliações (2018, 2019 e 2020) a totalidade dos professores 

consideraram de forma positiva esta arguição. 

Sobre os planos de carreira e os critérios de admissão e progressão feitos pela FDCL, 

em 2018, 79% dos respondentes os consideram como ótimos e 17% como bons; em 

2019, 59% dos respondentes os consideram como ótimos, 38% como bons e 3% 

como regulares; em 2020, 63% dos respondentes os consideram como ótimos, 34% 

como bons e 3% como regulares. 
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Ainda nesta seção, foi perguntado sobre o conjunto de programas para qualificação 

profissional e a melhora da qualidade de vida e de trabalho dos profissionais da 

instituição, em 2018, 38% os qualificam como ótimos, 58% como bons, 4% como 

regulares e nenhum como ruins e insuficientes; em 2019, 50% os qualificam como 

ótimos, 47% como bons, 3% como regulares e nenhum como ruins e insuficientes; em 

2020, 53% os qualificam como ótimos, 38% como bons, 3% como regulares e nenhum 

como ruins e insuficientes 

Entre os funcionários, sobre as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e 

do corpo técnico – administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional 

e condições de trabalho, em 2018, 2019 e 2020, respectivamente, 89%, 87% e 94% 

deste segmento respondeu positivamente quanto à adequação do número de 

docentes e técnicos – administrativos, bem com sua qualidade profissional e suficiente 

para responder os objetivos e funções da instituição. 

Quanto ao plano de carreira em 2018, 11% avaliaram como ótimo, 64% como bom e 

21% como regular; em 2019, 47% avaliaram como ótimo, 47% como bom e 7% como 

regular; em 2020, 56% avaliaram como ótimo, 31% como bom e 13% como regular 

Sobre as possibilidades reais de crescimento profissional, em 2018 68% avaliam 

como boas; em 2019, 47% avaliam como boas, 33% como ótimas e 20% como 

regulares; em 2020, 31% avaliam como boas, 56% como ótimas e 13% como 

regulares. 

Ainda entre os funcionários foi avaliada a política salarial, em 2018, 71% a avaliam 

como boa e 21% como uma ótima política; em 2019, 33% avaliam como uma boa 

política e 60% a avaliam como ótima; em 2020, 50% avaliam como uma boa política 

e 50% a avaliam como ótima. 

A relação empregatícia entre os funcionários administrativos foi avaliada em 2018 

como 32% como ótima e 61% como boa; em 2019 40% como ótima e 60% como boa; 

em 2020, 69% como ótima e 25% como boa e 6% como regular. 

Em relação ao grau de satisfação quanto à função exercida, em 2018, 92% dos 

funcionários avaliaram como ótimo e bom; em 2019, 60% avaliaram como ótima, 33% 

como bom e 7% regular; em 2020, 88% avaliaram como ótima, 13% como bom.  
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Sobre esta dimensão V, também foi perguntado aos alunos sobre as políticas de 

pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. Há uma 

avaliação positiva dos discentes, sendo, 2018, 2019 e 2020, respectivamente, 83%, 

81% e 88% dos entrevistados avaliam que a instituição com atuação positiva referente 

a este tópico. 

 

4.4.2. 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; 

• Avanços já alcançados desde as últimas avaliações. 

 

Análise dos Resultados 

Do mesmo modo como em avaliações anteriores, a CPA tem dado relevo ao 

equilibrado funcionamento dos órgãos colegiados para deliberação de questões 

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

o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE). Esta é uma característica marcante da cultura organizacional da IES 

desde a sua fundação. 

Esta seção do questionário tratou das políticas de organização e gestão da FDCL. No 

primeiro quesito, os docentes foram interpelados sobre a existência de procedimentos 

adequados e conhecidos para organizar e conduzir os processos de tomadas de 

decisão na instituição, que foram em 2018, 2019 e 2020, respectivamente, 100%, mais 

de 90% e 97% dos professores informaram conhecer estes procedimentos. 
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O segundo quesito abordou o funcionamento, composição e atribuição dos órgãos 

colegiados da FDCL, em 2018, 21% dos respondentes o qualificaram como ótimo, 

68% como bom; em 2019 72% dos respondentes o qualificaram como ótimo, 25% 

como bom e apenas 3% desconhecem este tema; em 2020, 75% dos respondentes o 

qualificaram como ótimo e 25% como bom. 

A respeito da organização e gestão da instituição, em 2018, 90% dos funcionários 

avaliaram como ótimas e boas; em 2019, 33% dos funcionários avaliaram como ótimo 

e 60% consideraram boas; em 2020, 33% dos funcionários avaliaram como ótimo e 

33%. 

No relacionamento entre os setores da instituição, em 2018, 68% avaliam como bom 

e 21% como ótimo; em 2019, 53% avaliam como bom, 33% como ótimo e 13% como 

regular; em 2020, a avaliação bom e ótimo foi prevalecente. 

A separação e organização das funções exercidas foram avaliadas em 2018 tendo 

71% como boa e 21% como ótima; em 2019, 73% avaliaram como bom e 27% como 

ótimo. Em 2020, houve um predomínio bastante significativo da avaliação bom e 

ótimo. 

Já entre os alunos respondentes, 2018, 2019 e 2020, tiveram respectivamente, 89%, 

89% e 67% reconhecem como positiva a gestão e as tomadas de decisão 

institucionais em relação às finalidades educativas da FDCL. 

Porém, há de ser destacado que ainda persiste um grau de desconhecimento sobre 

estas instâncias que precisa ser minorado, já que em 2018, 2019 e 2020, 

respectivamente 33%, 35% e 25% afirmam não conhecer ou tem um conhecimento 

regular delas e como funcionam. 

A CPA novamente reitera a necessidade de atenção para a percepção dos 

estudantes, mesmo sendo conhecidas e bem avaliadas pelos estudantes, as 

instâncias precisam ser mais bem conhecidas por todos os alunos, isso poderia ser 

efetivado por meio de um reforço da política de divulgação de cada uma delas. A 

publicação dos regulamentos destes órgãos colegiados em sua página eletrônica e 

em via impressa para consulta pública foi muito bem-vinda, como política de 
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transparência da IES, ela possibilita um conhecimento acerca delas próprias junto à 

comunidade acadêmica. 

A influência deste trabalho sobre estes órgãos é evidente, com isso, estes próprios 

órgãos passaram a perceber a necessidade de ações que visassem a um incremento 

do conhecimento sobre eles próprios. Este processo também colaborou para que 

maior dinamicidade na condução dos trabalhos fosse implantada e com isso, os 

objetivos destas instâncias fossem alcançados. 

Como em anos anteriores, tendo em vista essa necessidade, a CPA reforça a 

necessidade de atuação dos diversos responsáveis por cada órgão da importância de 

se fazer uma divulgação da própria instância e do seu funcionamento nas salas de 

aulas junto aos alunos e recomenda também uma maior utilização das redes sociais 

para este fim. 

 

4.4.3. Dimensão 10 - Sustentabilidade Financeira 

 

Aspectos avaliados 

• Sustentabilidade financeira e prestação de contas. 

 

Análise dos resultados 

Sobre a última seção do questionário, em relação à sustentabilidade financeira, em 

2018, para 75% dos docentes a Instituição apresenta um equilíbrio entre receitas e 

despesas. Já entre os funcionários, 97% acham que o orçamento da FDCL apresenta 

um equilíbrio entre receitas e despesas; em 2019, para 78% dos docentes a Instituição 

apresentava um equilíbrio entre receitas e despesas. Para os funcionários 80% 

achavam que o orçamento da FDCL apresentava um equilíbrio entre receitas e 

despesas; em 2020 para 91% dos docentes a Instituição apresenta um equilíbrio entre 

receitas e despesas. Para os funcionários 78% acham que o orçamento da FDCL 

apresenta um equilíbrio entre receitas e despesas 
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Quanto à avaliação por parte dos discentes: em 2018, 64% percebem equilíbrio entre 

receita e despesa na instituição; em 2019 esse número foi de 60%, por fim 72% em 

2020. A CPA ressalta que a FDCL tem uma prestação de contas diferenciada, 

apresentada no início e ao término do ano letivo e conta também com um orçamento 

aprovado pela Congregação. Essa dinâmica incentiva a participação e lisura nos 

procedimentos orçamentários. A permanência de tal ação é louvável. 

Destacamos também a participação do Diretório Acadêmico no processo de prestação 

de contas e da sociedade civil, ambos fazem parte da Congregação, instância máxima 

de deliberação da IES. Este conhecimento permite ao DA, em especial, poder 

promover maior consciência entre os alunos sobre a real situação da instituição. Como 

há ainda algum grau de desinformação com relação a este tópico específico, talvez 

seja necessária maior atenção a ele, de modo que seja dada maior atenção da Direção 

Geral e Direção Financeira na disponibilização das informações referentes ao 

equilíbrio financeiro. 

A FDCL possui uma Diretoria Financeira, subsidiada por uma Diretoria Administrativa. 

A receita é proveniente basicamente das mensalidades dos estudantes. Indicadores 

como folha de pagamento e encargos trabalhistas e fiscais estão em dia; pagamentos 

a fornecedores também são pagos regularmente sem atrasos. Há uma contínua 

adequação da infraestrutura às necessidades da Instituição, feitas sem apertos no 

orçamento anual. A gestão que assumiu a FDCL em 2017 e foi reeleita em 2021 

promove um trabalho de excelência neste conjunto de ações visando o fortalecimento 

da IES em todos os aspectos. 

Por fim, foi perguntado se há o desejo de ter acesso aos resultados da avaliação, em 

2018, 100% dos professores responderam afirmativamente e 89% dos funcionários 

declararam que querem ter conhecimento dos resultados da avaliação; em 2019, 97% 

dos professores responderam afirmativamente e 87% dos funcionários declararam 

que querem ter conhecimento dos resultados da avaliação; por fim, em 2020, 97% 

dos professores responderam afirmativamente e 87% dos funcionários declararam 

que querem ter conhecimento dos resultados da avaliação. Isso indica que o processo 

é bem avaliado pelos diversos públicos e, por outro lado, exige desta Comissão 

atenção redobrada e que busque sempre aprimoramentos na realização deste 

processo autoavaliativo. 
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4.5. EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

4.5.1. 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; 

• Grau de satisfação relativo aos laboratórios e à Biblioteca da FDCL. 

 

Análise dos Resultados 

No tocante à infraestrutura, a CPA novamente salienta a política da FDCL de uma 

melhoria constante nas condições de infraestrutura de modo a contribuir para 

melhorias do ensino e para a condição de trabalho de toda comunidade acadêmica. 

Sobre as condições das salas de aulas, laboratórios, Biblioteca, auditórios e outros, a 

CPA avalia que são adequadas e atendem bem aos requisitos necessários para boa 

prática do ensino e aprendizagem. Nos questionários, tal dimensão é positiva para os 

três segmentos, os professores e funcionários têm opinião notadamente melhor do 

que os discentes. A reprografia apesar da crescente melhora, ainda é um setor que 

merece uma atenção especial, especialmente sobre as taxas e horário de 

funcionamento, em especial no período matutino. No ano de 2018 foi construído um 

passeio que dá acesso às dependências da IES desde a entrada feita pela Avenida 

Lopes Franco, reivindicação antiga, o que trará mais segurança aos pedestres e 

facilitará a caminhada que era feita em calçamento de pedras. 
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Também em 2018 foram instaladas TVs em todas as salas de aula e no auditório 

visando aprimorar a dinâmica e a didática das aulas a fim de propiciar maior interação 

com os meios modernos do ensino, conforme havia sugerido a CPA em relatórios 

anteriores. 

No Teatro foram instalados equipamentos de ar condicionado para maior conforto da 

comunidade acadêmica para atividades institucionais, colação de grau, inclusive, 

peças de teatro, com a presença de público externo. 

Houve também uma reforma na portaria principal do prédio da FDCL, o que tornou 

melhor a acessibilidade de todos discentes. 

Construção de uma escada externa ao prédio, que, dentre outras situações, está 

adequada para utilização em caso de emergência. 

Em 2014 a CPA destacou a importância da implantação do sistema Wi-Fi por fibra 

óptica, medida que foi acatada e que foi instalada no 2º semestre de 2015 para uso 

dos alunos. O aplicativo criado em 2015, muito bem mencionado no relatório do ano 

anterior, está disponível na plataforma Android é bem acessado pelos alunos. Ainda 

merece ressaltar que é necessário disponibilizar na plataforma IOS também. 

A despeito de uma avaliação positiva de todos os segmentos, a Biblioteca deve ser 

uma fonte constante de atenção. A política de desenvolvimento da Biblioteca da FDCL 

é feita de acordo com seus recursos orçamentários, obedecendo as diretrizes e/ou 

procedimentos determinados nos Instrumentos de Avaliação expedidos pelo MEC. A 

FDCL tem procurado manter uma política de aquisição de acervo constante, que tem 

como referência a bibliografia básica e a bibliografia complementar, sugeridas nas 

ementas curriculares. Constante compra de livros acerca do novo CPC. 

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

recursos orçamentários, obedece às diretrizes e/ou procedimentos determinados nos 

Instrumentos de Avaliação expedidos pelo MEC. A FDCL tem procurado manter uma 

política de aquisição de acervo constante, que tem como referência a bibliograf ia 

básica e a bibliografia complementar, sugeridas nas ementas curriculares. Constante 

compra de livros acerca do novo CPC. 



84 
 

A biblioteca da instituição possui atualmente: 5.473 títulos do acervo de livros 

impressos no total de 11.183 exemplares de livros; 353 títulos do acervo de periódicos 

impressos no total de 6.629 exemplares de periódicos; 586 exemplares de Obras 

Clássicas, 583 exemplares de CDs, DVDs e fitas de vídeos e 422 exemplares de obras 

de referência  e 119 títulos do acervo de Periódicos Eletrônicos e 1.275 títulos do 

acervo de Livros Eletrônicos na Plataforma Vlex na qual a faculdade é assinante desde 

2018. 

Também na página da FDCL, estão disponíveis para consulta os seguintes Periódicos 

Eletrônicos: ATHENAS – Revista de Direito, Política e Filosofia da FDCL; Bioética; 

Brazilian Political Science Review – RPSR; Dados; Revista Jurídica UNIJUS; Revista 

Brasileira de Direito Animal; Revista Brasileira de Segurança Pública – RBSP; Revista 

Brasileira de Estudos Políticos; Âmbito Jurídico; Cadernos FGV Direito Rio; Contexto 

Internacional; Direito & Justiça: Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul; Direito, Estado e Sociedade; Direito em Construção; 

Interfaces Científicas: Direito; Instituto Brasileiro de Direitos Humanos; Jus Navigandi; 

Legislação; Novos Estudos Jurídicos; OAB – Biblioteca Digital – Publicações para 

Download; OAB ESA; Prisma Jurídico; Revista Brasileira de Direito Constitucional; 

Revista Brasileira de Direito Internacional; Revista Brasileira de Política Internacional; 

Revista Cesumar: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Revista da ABET: 

Associação Brasileira de Estudos do Trabalho; Revista da Faculdade de Direito da 

UFG; Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais; 

Revista da Faculdade de Direito UFPR; Revista Dat@venia; Revista de Direito 

Público; Revista de Informação Legislativa; Revista Direito GV; Revista Direitos 

Fundamentais & Democracia 

Revista Eletrônica da Reforma do Estado; Revista Eletrônica de Direito Administrativo 

Econômico; Revista Eletrônica de Direito do Estado; Revista Eletrônica Direito e 

Política; Revista Internacional de Direitos Humanos – SUR; Revista Jurídica Cesumar: 

Mestrado; Revista Jurídica Orbis; RFD: Revista da Faculdade de Direito da UERJ. 

A FDCL assinou em 2020 a Plataforma Digital de Livros Saraiva onde consta 1.730 

títulos de livros de acesso interrupto para os nossos alunos. Vale ressalta que dada a 

atualização constante dos livros e disponibilidade ilimitada, o NDE optou, juntamente 

com os professores das disciplinas, pela atualização das matrizes curriculares, 
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contemplando obras virtuais e, eventualmente, outros recursos tecnológicos, como 

podcasts, vídeos etc. 

Na página da biblioteca da FDCL consta o banco de dados de monografias da FDCL 

para acesso da comunidade acadêmica em geral. 

Conforme vimos, para os três segmentos avaliados este item da dimensão é bem 

avaliado, provavelmente em consequência de três causas: primeiramente, devido ao 

maior uso dos materiais da biblioteca por parte dos alunos, atendendo positivamente 

às políticas de incentivo para maior uso do acervo, feitas pela CPA e pela FDCL; 

também devido à atualização constante do acervo que, mesmo sendo feita, não 

possui ainda recursos para aquisição de todas as obras editadas. O acervo é sempre 

atualizado, mas nem sempre de modo ótimo a atender todas as expectativas e 

demandas; já o terceiro ponto é a disponibilização no acervo as monografias mais 

bem avaliadas, os periódicos virtuais e as publicações, ação esta que já foi implantada 

no 2º semestre de 2015 e a CPA entende que deva merecer ainda uma atenção 

especial. 

Em 2015 foi implantado o sistema de renovação online de livros, o que possibilitou um 

maior controle e facilidade principalmente por parte dos alunos, o sistema ainda possui 

aviso via e-mail quando o livro está por vencer e informa se o leitor está em atraso 

com a biblioteca. 

No questionário aplicado aos professores, no primeiro quesito desta dimensão se 

pretendia medir a opinião deles quanto à adequação da infraestrutura da instituição 

em função das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Dos entrevistados, 

constatou-se que no triênio 2018/2019/2020 houve uma oscilação muito positiva, entre 

88% e 93% que qualificaram como ótima e boa. No segundo quesito, o objeto da 

pergunta era saber se a quantidade de laboratórios é adequada para as necessidades 

da instituição, neste triênio 2018/2019/2020 houve uma oscilação positiva, acima de 

90%, dos respondentes que responderam afirmativamente. 

O último quesito da seção, o objetivo era medir a percepção dos professores quanto 

ao grau de satisfação dos estudantes com os laboratórios e biblioteca da instituição, 

2018/2019/2020 houve uma oscilação entre os respondentes que qualificaram como 
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bom, nos anos de 2018 e 2019 na casa dos 50%; melhorando muito em 2020, em que 

68% avaliaram como ótimo. 

Entre os funcionários, no triênio 2018/2019/2020 houve uma oscilação muito positiva 

em que a curva foi ascendente atingindo a casa de 70% aos que consideram ótima a 

infraestrutura da IES. Quanto à percepção dos funcionários quanto ao grau de 

satisfação dos estudantes com o laboratório e a biblioteca, no triênio 2018/2019/2020 

houve uma oscilação muito positiva haja vista que em 2019 e 2020 não houve 

marcações de “regular”; tão-somente ótimo e bom.  Ainda entre os funcionários, no 

triênio 2018/2019/2020 houve uma variação muito positiva haja vista que em 2020 não 

houve marcações de “regular” e em 2018 e 2019 foram mais de 70% que 

consideraram como ótimo o local e as condições físicas do seu setor de trabalho. Os 

materiais que são utilizados para o desempenho das funções foram avaliados no 

triênio 2018/2019/2020 de forma muito positiva, uma vez que em 2019 e 2020 não 

houve menções a “regular”; tão-somente a ótimo e bom. Sobre a percepção dos 

estudantes sobre os laboratórios e a biblioteca, há uma avaliação positiva, que, 

especialmente no último ano de 2020 obteve 96% de respostas entre bom e ótimo. 

Por fim, a CPA vê com bons olhos a instalação da usina fotovoltaica e do sistema de 

captação da água da chuva na FDCL. Tais fatos vão ao encontro dos objetivos e 

valores defendidos pela instituição, notadamente no que se refere à sustentabilidade 

(item 1.5 PPC). 

 

5. AVALIAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL DA FDCL 

 

O ambiente virtual de aprendizagem da FDCL conta com o uso de recursos digitais 

de comunicação, que reúnem distintas ferramentas voltadas à interação de toda a 

comunidade acadêmica. 

A pandemia do novo coronavírus vem mostrando ainda mais a importância do uso das 

tecnologias digitais no processo ensino aprendizagem, fortalecendo a autonomia ao 
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aluno, proporcionando um fácil acesso à informação, com atividades programadas e 

materiais didáticos específicos. 

A FDCL nos anos de 2018 e 2019 já explorava o Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

ofertando diversas disciplinas complementares e optativas virtuais, e desde março de 

2020 - considerando a declaração a Portaria 188/2020 expedida pelo Ministério da 

Saúde que declarou emergência em saúde pública de importância nacional em 

decorrência da infecção pelo novo coronavírus - a FDCL tomou, imediatamente todas 

as providências visando oferecer alternativas para garantir que os professores e 

alunos pudessem desenvolver suas atividades, mantendo, assim a agenda educativa. 

A FDCL instituiu o Comitê Especial para enfrentamento do Covid-19 e houve a 

substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a 

situação de pandemia do novo coronavírus – Covid 19, conforme previsto nas 

Portarias 013 e 014 de 2020 da FDCL. 

Portanto, cumprindo os objetivos pedagógicos e as diretrizes estabelecidas no 

Procedimento/Den/nº 01/2019, para o desenvolvimento das disciplinas, a FDCL 

oferece práticas de ensino e aprendizagem que incorporam o uso integrado de 

tecnologias de informação e comunicação. São traçadas como diretrizes: 

a. Realização de aula presencial no início do semestre, com a participação de 

todos os professores; 

b. Cada aluno poderá cursar duas disciplinas virtuais por semestre; 

c. As atividades serão disponibilizadas na plataforma somente nos sábados 

letivos, conforme calendário acadêmico, permitindo-se o acesso dos alunos 

às 23h55 do sábado até o mesmo horário do sábado posterior; 

d. Todos os discentes da disciplina deverão ser informados por mensagens, 

sobre as atividades disponibilizadas no ambiente virtual; 

e. As atividades disponíveis na plataforma poderão ser repetidas, no entanto, a 

nota será obtida pela média das tentativas; 

f. A distribuição dos pontos será realizada da seguinte forma: Trabalho Aplicado 

1 e Trabalho Aplicado 2 no valor de 25 pontos cada; Avaliação Disciplinar no 

valor de 40 pontos e Avaliação Interdisciplinar no valor de 10 pontos.  
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As avaliações realizadas nos anos de 2019 e 2020 evidenciam um crescimento 

positivo em relação a avaliação do suporte oferecido pelos professores nas disciplinas 

e atividades virtuais. Ressalta-se, que no ano de 2020 devido a pandemia, as aulas 

passaram a ser realizadas de forma remota. 

Em 2019 a FDCL ofertou 06 (seis) disciplinas complementares – virtuais, carga horária 

30 ou 36 horas/aula, sendo: 1o Período Português I, ministrada pela Profa Márcia 

Verona e Libras, ministrada pela Profa Maria Jussara; 2o Período Português II, 

ministrada pela Profa Márcia Verona e Diversidade Racial, ministrada pelo Prof. Waidd 

Francis; 3o Período Português III e Tópicos em Ciências Jurídicas e Sociais: os direitos 

das minorias, ambas ministradas pelo Prof. Darlan. 

Foram ofertadas também Disciplinas optativas – virtuais: Gestão Ambiental 

Empresarial, Segurança e Medicina do Trabalho, ministradas pelo Prof. André; 

Criminologia, ministrada pela Profa Cláudia; Medicina Legal, ministrada pela Prof. 

Fernando e Mediação, ministrada pelo Prof. Eduardo. 

No 1º semestre de 2020, foram ofertadas 06 (seis) disciplinas complementares, com 

carga horária de 30 horas, para os alunos do 1º, 2º e 3º período, sendo: Português I, 

II e III ministrada pelo Prof. Darlan; Libras, ministrada pela Profa. Maria Jussara; 

Diversidade Racial ministrada pelo Prof. Waidd e Tópicos em ciências jurídicas e 

sociais: os direitos das minorias, ministradas também pelo Prof. Darlan. 

Além das disciplinas complementares, foram oferecidas as disciplinas optativas, 

sendo permitido a cada aluno cursar apenas duas disciplinas. Para os alunos a partir 

do 4º período foram ofertadas: Gestão ambiental empresarial e Segurança e medicina 

do trabalho, ministradas pelo Prof. André e para os alunos a partir do 3º período a 

disciplina Atualização em Direito Penal/Processual Penal – Lei nº 13.964/2019, 

ministrada pela Profa. Liliam, todas com carga horária de 30 horas.   

No 2º semestre de 2020 foram ofertadas as seguintes disciplinas complementares: 

Libras, ministrada pela Profa. Jussara (para os alunos do 1º período); Diversidade 

Racial e Português II (para os alunos do 2º período), ministradas pelos professores 

Waidd e Darlan respectivamente. Para os alunos do 3º período foram ofertadas: 

Português III; e Tópicos em Ciências Jurídicas e Sociais, ministrada pelo Prof. Darlan. 
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Para os alunos do 4º período, foram ofertadas as seguintes disciplinas optativas 

virtuais: Criminologia, ministrada pela Profa. Cláudia; Ergonomia e Saneamento 

Básico, ministradas pelo prof. André Luciano; Medicina Legal II, ministrada pelo Prof. 

Fernando; e Mediação, Arbitragem e Conciliação, disciplina obrigatória para o 10º 

período, com carga horária de 60 horas, ministrada pelo Prof. Fabrício Veiga. 

  

Na pesquisa realizada, foram avaliados os seguintes aspectos: 

a. Se o aluno já realizou alguma atividade no ambiente virtual; 

b. Facilidade de acesso ao ambiente virtual (Moodle); 

c. Conteúdo disponibilizado nas disciplinas e atividades virtuais; 

d. Suporte oferecido pela instituição nas disciplinas e atividades virtuais; 

e. Suporte oferecido pelos professores nas disciplinas e atividades virtuais; 

f. Desempenho do aluno nas disciplinas e atividades virtuais. 

 

Análise dos dados 

Sobre as avaliações do Ambiente Virtual de Aprendizagem foi perguntado aos alunos 

se eles já realizaram alguma atividade no ambiente virtual (Moodle), cursaram ou está 

cursando disciplina virtual. Acompanhando a evolução deste indicador ao longo dos 

anos, verifica-se que em 2019 96% dos alunos afirmaram que já realizaram alguma 

atividade no ambiente virtual. Em 2020 esse percentual passou para 99%, reduzindo 

assim para 1% o índice dos alunos que não nunca utilizaram o ambiente virtual. O 

resultado obtido demonstra o aumento da experiência dos discentes com a nova 

prática de aprendizado nos últimos anos. 

No item seguinte, foi indagado aos alunos como eles avaliam a facilidade de acesso 

ao ambiente virtual. Em 2019, 40% avaliam como ótimo e 46% avaliam como bom, 

9% avaliaram como regular. Em 2020 verifica-se um crescimento, e 47% avaliaram 

como ótimo e 45% avaliam como bom e 7% avaliaram como regular. 
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A avaliação evidencia que a FDCL oferece um ambiente virtual que apresenta 

materiais, recursos e tecnologias apropriadas que permitem desenvolver a 

cooperação entre os discentes e docentes. 

Quanto aos conteúdos disponibilizados nas disciplinas/atividades virtuais, em 2019 

32% consideraram ótimo, 47% consideram bom e 14% regular. Em 2020, verifica-se 

também um crescimento, e 34% consideram ótimo, 51% consideram bom e 11% 

consideram regular. Os resultados demonstram que a FDCL está desenvolvendo a 

formação definida no projeto pedagógico, oferecendo material didático aprofundado e 

coerente no ambiente virtual. 

Foi perguntado aos alunos como eles avaliam o suporte oferecido pelos professores 

nas disciplinas e atividades virtuais, 30% avaliam como ótimo, 43% avaliam como bom 

e 18% avaliam como regular. Em 2020, ano seguinte, houve um salto, e 40% 

avaliaram como ótimo, 40% avaliaram como bom e 11% avaliaram como regular. O 

resultado auferido demonstra que os professores estão promovendo ações que 

permitem identificar as dificuldades dos alunos no ambiente virtual de aprendizado. 

Em 2019, perguntado aos alunos como avaliam o suporte oferecido pela instituição 

nas disciplinas e atividades virtuais 31% avaliam como ótimo e 47% avaliam como 

bom e 15% avaliaram como regular. Em 2020, houve um considerável aumento, e 

37% avaliaram como ótimo, 49% avaliaram como bom e 10% avaliaram como regular, 

demonstrando que FDCL está oferecendo materiais, recursos e tecnologias 

apropriadas para o processo de aprendizagem no ambiente virtual. 

Por fim, em relação ao desempenho dos alunos nas disciplinas e atividades virtuais, 

32% avaliaram como ótimo e 49% avaliaram como bom. No ano de 2020, 27% 

avaliaram como ótimo, 52% avaliaram como bom e 15% avaliaram como regular, 

evidenciado uma pequena queda na avaliação dos alunos no desempenho das 

disciplinas e atividades virtuais, dado o processo de adaptação dos alunos às aulas 

remotas. 

Portanto, na avaliação entre os alunos quanto ao ambiente virtual de aprendizagem, 

foram investigados 06 (seis) tópicos, envolvendo diversas abordagens sobre a 

temática. Nas avaliações, verifica-se uma avaliação crescente quanto às disciplinas 

virtuais, o que demonstra que recursos e ferramentas ofertadas pela FDCL no 
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ambiente virtual de aprendizagem vem contribuindo para o processo de formação dos 

alunos, possibilitando experiências diferenciadas de aprendizagem durante o 

processo de formação. 

 

6. CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO 

 

Os membros da CPA destacam a relevância da segunda avaliação realizada pelos 

alunos em relação ao ambiente virtual de aprendizado, entendendo que a partir dos 

primeiros dados levantados em 2019 foi possível estabelecer um paralelo com os 

resultados coletados em 2020, e assim, implementar um processo contínuo de 

melhorias quanto aos aspectos avaliados. 

A comissão reforça e destaca a necessidade de uma avaliação dos professores e 

funcionários no que tange a facilidade de acesso ao ambiente virtual e o suporte 

oferecido pela instituição na nova prática de ensino e aprendizagem, principalmente 

durante o cenário da pandemia do novo coronavírus, em que as aulas presenciais 

foram substituídas por aulas por meios digitais. 

A comissão compreende como positivos os aspectos avaliados pelos alunos e sugere 

avaliações periódicas, devidamente documentadas, para viabilizar ações de melhoria 

contínua do ambiente virtual de aprendizado, propiciando experiências diferenciadas 

aos nossos alunos e egressos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após diversas avaliações com uma participação bastante expressiva dos alunos, os 

resultados ora apresentados relativos ao triênio 2018/2019/2020 se mostram bastante 

consistentes e indicam o importante trabalho em conjunto que a FDCL e a CPA 

procuram fazer.  
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A FDCL é uma instituição de ensino superior madura, com mais de 50 anos de 

existência, fato raro para uma faculdade isolada no país e que nem por isso, se 

acomodou. Talvez por isso, a CPA tem trabalhado com bastante autonomia para 

mostrar os avanços e as deficiências e para apontar os limites da Instituição. Como já 

evidenciado em relatórios anteriores, a CPA entende que a FDCL está apta para 

continuar sua trajetória ascendente. Isso, em boa medida, porque a IES tem 

demonstrado ao longo desses últimos anos uma clara disposição para buscar um 

autoconhecimento e a partir dele estabelecer parâmetros e diretrizes que irão orientar 

seus passos em direção ao futuro. Um caminho que até aqui tem sido marcado por 

uma forte ligação e grande responsabilidade com toda Comunidade Acadêmica. 

Novamente, a CPA se vê como instrumento propício para criar uma consciência do 

valor e da eficácia da autoavaliação. O objetivo da Comissão é fazer com que esta 

avaliação seja um mecanismo permanente que poderá auxiliar na busca pela 

eficiência e qualidade nas ações da Faculdade, de tal forma que contribua 

efetivamente para traçar e alcançar os objetivos estabelecidos pela FDCL. 

Deve ser observado que já foi criada na IES uma política de avaliação, esta deixa de 

ser vista como um mecanismo ameaçador para ser um referencial institucional. Os 

diferentes setores da FDCL já estão habituados com o processo de avaliação e 

sempre colaboram regulamente com o trabalho da CPA. Os avanços registrados ao 

longo destes anos são resultantes deste processo contínuo e interrelacional e as 

dificuldades que aparecem ao longo da trajetória avaliativa são vistas como desafios 

a serem enfrentados por todos, com igualdade, sem distinções e que, portanto, devem 

ser compartilhados por todos e deve, por isso, contar com a corresponsabilidade e a 

participação de todos os envolvidos com as atividades da Faculdade. 

Sempre é bom frisar a missão da IES deve ser colocada como critério primeiro de 

aferição das suas ações: Transformar vidas, formando pessoas tecnicamente 

capacitadas e socialmente responsáveis na transformação da sociedade em que 

estão inseridas, comprometidas com o desenvolvimento político, social, econômico e 

sustentável, por meio de uma sólida formação jurídica, humanística, ética, 

interdisciplinar e prática. Os princípios filosóficos de Excelência acadêmica, 

indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, proteção à justiça, à cidadania e à 

dignidade humana contribuem para a consecução desta missão. Também fica claro 
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que a FDCL tem um compromisso com o progresso social, de respeito à democracia 

e com isso, contribui para a valorização da justiça e da cidadania. 

A experiência avaliativa destes anos nos permite afirmar que é possível se perceber 

que a Instituição atua de modo a cumprir bem sua missão, seja quando afere bons 

resultados de seus acadêmicos durante e após a graduação ou quando os integrantes 

da sociedade se beneficiam de suas ações. Por isso, a CPA não se vê como mero 

coadjuvante neste processo, pelo contrário, ela tem consciência de seu papel e do 

potencial de suas importantes sugestões, que contribuem, com certeza, para com os 

caminhos a serem trilhados pela Instituição e é nisso que esta Comissão aposta, por 

isso se empenha com vigor para a realização de um trabalho que é árduo, mas muito 

gratificante, uma vez que tem visto de forma clara como suas contribuições têm 

servido de norte para a atuação da Faculdade. 
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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 considerado 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 
  

  
III. A responsabilidade social da Instituição 
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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 autoavaliação institucional 
  

1.    Este processo de autoavaliação 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 
  
 
Questionário (Estudantes da FDCL) 
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I. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 
  

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

Pedagógico são conhecidos por você? 
1 – Sim; 2 – Não 
  

2.    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 
  

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

1 – Sim; 2 – Não 
  
2. 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 
  
3. A seu ver, em geral o nível do ensino na FDCL é: 
1 - Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

  
4. 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 
  
5. 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 
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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 

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

1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 
  
7. Na sua percepção, há incentivo à pesquisa na FDCL? 

1 – Sim; 2 – Não 

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

1 – Sim; 2 – Não 
  

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

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

10. 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 
  

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

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.   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. 
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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 instâncias que compõem a organização 

e gestão da FDCL: 
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 autoavaliação institucional 
  

1.    Este processo de autoavaliação 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: 
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1 -Ótimo; 2 - Bom; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 

  
5.       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 

1. Como você avalia o comprometimento da FDCL com atividades sociais? 
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 
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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, bem como sua qualidade 
profissional, é suficiente para responder aos objetivos e funções da instituição? 

1 – Sim; 2 – Não 
  

2.       Como você avalia as propostas para o plano de carreira da FDCL? 
1 - Ótimas; 2 - Boas; 3 – Regulares; 4 – Insuficientes 

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

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

4.       A seu ver, a política salarial da FDCL é: 
1 - Ótima; 2 - Boa; 3 – Regular; 4 – Insuficiente 
  

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

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

6.       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.       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 

  
2.       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. 
  

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

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

4.    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 Autoavaliação institucional 

1.    Este processo de autoavaliação 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.       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 

  
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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Anexo 2- Imagem do site da FDCL 

 
 


