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Dados de identificação da Instituição
Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento - FACSMV
Associação Hospitalar Moinhos de Vento

Endereço
Rua Ramiro Barcelos, 996 - Bairro Independência
Porto Alegre - RS
CEP: 90035-001
Telefone de contato (51) 3314.3690

Identificação da Direção
Diretora Geral: Susane Martins Lopes Garrido

Missão
Oferecer educação de excelência, tornando-se referência em ensino, pesquisa
e extensão da mesma forma que o Hospital Moinhos de Vento é reconhecido
por suas práticas assistenciais.

Visão
Desenvolver a educação, a pesquisa e a extensão de forma indissociável e
inovadora, voltadas às demandas da comunidade e instituição, assegurando a
excelência profissional, científica e tecnológica.
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Coordenadora da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
Márcia Otero Sanches

Representante Docente
Titular - Louisiana Carolina Ferreira de Meireles
Suplente - Martina Madalena Pedroso

Representante do Segmento Técnico-Administrativo
Titular - Natana de Los Santos dos Reis
Suplente - à confirmar

Segmento Discente
Titular - Deizi Silva
Suplente - Sáskia M. de Cesero

Membros externos representantes da sociedade civil
Titular - Antônio Pedro Dreyer
Suplente - Alexandre Jeselsohn
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1 INTRODUÇÃO
A Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento (FACSMV) é uma Instituição de
Educação Superior privada, mantida pela Associação Hospitalar Moinhos de Vento
(AHMV), pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede e limite
territorial de atuação na cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul.
A AHMV é uma associação civil fundada em 1912 pela comunidade alemã, sem fins
lucrativos, beneficente, assistencial e educacional. Foi fundada para dar início à
construção de um hospital, hoje, o Hospital Moinhos de Vento. Trata-se de uma
instituição oriunda dos esforços de alemães e teuto-brasileiros, com sede na cidade
de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Inaugurado em 1927, durante toda a sua trajetória contou com a participação
fundamental de um grupo dedicado de colaboradores, conselheiros, corpo clínico,
pacientes, familiares, religiosos, autoridades, além de outras instituições, sindicatos e
associações, que sempre apresentaram ações voltadas às exigências da medicina
moderna, com propósito de criar um Hospital moderno e de excelência, com padrões
exigentes de atendimento médico e assistencial.
A partir da década de 50, uma vez estruturado para o cuidado do paciente em todos
os seus níveis, o Hospital Moinhos de Vento dava início à sua vivência na área do
ensino, por meio da criação de uma escola de enfermagem. Devido à sua trajetória
na área hospitalar, em 1956, foi autorizado o funcionamento da Escola de Auxiliares
de Enfermagem e, em dezembro de 1958, o Decreto Federal nº 45.113 reconheceu
oficialmente o curso da Escola de Auxiliares de Enfermagem do Hospital Moinhos de
Vento. Em 1974, extinguiu-se o antigo Curso de Atendentes de Enfermagem e o
Hospital Moinhos de Vento obteve a autorização da Secretaria Estadual de Educação,
para o funcionamento dos Cursos de Técnico em Enfermagem e Técnico em
Radiologia Médica, pioneiros na área de ensino médico hospitalar no Estado do Rio
Grande do Sul. Em 1976, inicia-se também o Curso Supletivo de Auxiliar de
Enfermagem. Da mesma forma, ampliou-se a oferta de cursos internos, a realização
de seminários, congressos, cursos de atualização para o corpo técnico, conferências,
encontros científicos e aulas especializadas, transformando o território hospitalar
num espaço de educação e ensino para o aprimoramento do trabalho em saúde.
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Em 1983, o Hospital criou o Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de
Profissionais da Saúde, objetivando a formação e a qualificação de recursos
humanos. Em 1990, este Centro transformou-se em Centro de Capacitação e
Desenvolvimento (CCD), tendo como proposição desenvolver o patrimônio técnico,
através da capacitação dos recursos humanos e tecnológicos para atender aos
padrões de excelência desejados.
Ao final do ano de 2003, foi inaugurado o Instituto de Educação e Pesquisa (IEP) do
Hospital Moinhos de Vento (HMV) e sua inauguração foi um marco institucional para
o desenvolvimento de pesquisas e da educação em nível de pós-graduação lato
sensu. Desde sua criação, o IEP HMV teve como propósito participar da formação
continuada de profissionais da saúde, através do ensino, pesquisa e extensão, com
conhecimentos sólidos, capacidade crítica, ética e visão humanística.
Em 2004, a Associação Hospitalar Moinhos de Vento foi credenciada, pelo MEC, para
a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu de acordo com o Parecer CNE/CES 96,
aprovado em 11 de março de 2004 e a partir daí deu-se início à implantação de
cursos de especialização em Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição
e Psicologia.
Em 2017 deu-se a criação da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento
(FACSMV) que tem na sua proposta a formação de profissionais de saúde em nível de
excelência. Para concretizar sua missão e seus objetivos, a FACSMV atua em
atividades acadêmicas de acordo com o previsto na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Brasileira (LDB) - Lei nº 9.394/96 e demais normativas educacionais.
A Faculdade, amparada na experiência do Instituto de Educação e Pesquisa do
Hospital Moinhos de Vento oferece o curso de graduação em Enfermagem, com o
objetivo de levar a todos os espaços educação de qualidade e adequada às
necessidades da área da saúde, além da pesquisa que vem sendo desenvolvida no
Hospital Moinhos de Vento, com o qual mantém parceria permanente, além da
extensão, a partir da qual é disseminado para a comunidade as inovações alcançadas.
Como Instituição de Ensino, tem por objetivos:
I - a formação de profissionais e especialistas de nível superior aptos a
participar no processo de desenvolvimento da sociedade, promovendo ações para
sua formação constante;
II - a realização de pesquisas e o estímulo de atividades criadoras;
III - a divulgação de conhecimentos científicos, culturais e técnicos e a transmissão
do saber pelo ensino e extensão, publicações e outras formas de comunicação;
IV - o relacionamento direto com a comunidade local e regional, pela
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extensão do ensino e da pesquisa mediante cursos e serviços especiais, numa
relação recíproca;
V - o estímulo ao desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e
profissional e a viabilização da correspondente concretização, integrando os
conhecimentos adquiridos numa
estrutura intelectual sistematizadora do
conhecimento de cada geração; e
VI - a promoção da extensão, aberta à participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa
científica e tecnológica geradas na Instituição.
São órgãos da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento:
I - o Conselho Superior;
II - a Diretoria;
III - as Coordenações de Curso;
IV - os Colegiados de Curso;
V - órgãos de apoio acadêmico e acadêmico-administrativo.

1.1 Avaliação Institucional

A Avaliação das Instituições de Educação Superior também denominada Avaliação
Institucional, é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES). O SINAES tem por finalidade a melhoria da qualidade da educação
superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua
eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção
do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de
educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos
valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da
autonomia e da identidade institucional.
A Avaliação Institucional divide-se em duas modalidades: (1) Avaliação externa,
realizada por comissões designadas pelo MEC/Inep, tem como referência os padrões
de qualidade para a educação superior expressos nos instrumentos de avaliação e os
relatórios das auto avaliações. O processo de avaliação externa independente de sua
abordagem, orienta-se por uma visão multidimensional que busque integrar suas
naturezas formativa e de regulação numa perspectiva de globalidade. Em seu
conjunto, os processos avaliativos devem constituir um sistema que permita a
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integração das diversas dimensões da realidade avaliada, assegurando as coerências
conceitual, epistemológica e prática, bem como o alcance dos objetivos dos diversos
instrumentos e modalidades. Já a avaliação interna (2), também chamada, Auto
Avaliação é coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada instituição
e orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da auto avaliação institucional da CONAES,
sendo dirigida a docentes, discentes e colaboradores técnico administrativos.
A auto avaliação tem como objetivos principais:
1. Produzir conhecimentos;
2. Identificar pontos de melhoria na IES;
3. Compreender o sentido da realização da autoavaliação institucional;
4. Identificar alternativas de melhorias para os pontos frágeis identificados;
5. Promover a consciência pedagógica e acadêmica entre docentes e discentes;
6. Estabelecer relações de cooperação mútua entre docentes, discentes e
corpo técnico administrativo;
7. Fortalecer relações de cooperação entre os mais diversos atores institucionais;
8. Estreitar as relações da IES com a comunidade externa;
9. Identificar a relevância científica e social de suas atividades e produtos;
10. Prestar contas à sociedade em relação às práticas da IES.

A avaliação institucional interna/auto avaliação está inserida no contexto do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) que, instituído pela Lei no
10.861 de 14 de abril de 2004, tem entre suas finalidades a melhoria da qualidade da
educação superior e a expansão da sua oferta.
De acordo com o disposto no inciso VIII do Art. 3o, da Lei do Sinaes, o “planejamento
e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da auto- avaliação
institucional” devem ser considerados nas ações de avaliação e de desenvolvimento
institucional. Ainda no Art. 3º, serão utilizados procedimentos e instrumentos
diversificados, dentre os quais a auto-avaliação e a avaliação externa in loco”.
A autoavaliação compreende um autoestudo, tendo como referência as dez
dimensões de avaliação institucional do Sinaes. É um processo dinâmico por meio do
qual a instituição busca a construção de conhecimento sobre sua própria realidade,
ao sistematizar informações, analisar coletivamente os significados e identificar
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pontos fracos e pontos fortes e propor estratégias de superação de problemas. A
avaliação interna ou autoavaliação é, portanto, um processo cíclico, criativo e
renovador de análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a
Instituição. O processo de auto avaliação da IES é consolidado no Relatório de Auto
Avaliação Institucional, que tem por finalidade promover a cultura de autoavaliação e
subsidiar os processos de avaliação externa.
Segundo Nota Técnica do INEP/DAES/CONAES nº 065 a auto avaliação, em
consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da IES, deve ser
vista como um processo de autoconhecimento conduzido pela Comissão Própria de
Avaliação (CPA), mas que envolve todos os atores que atuam na instituição, a fim de
analisar as atividades acadêmicas desenvolvidas. Trata-se de um processo de indução
de qualidade da instituição, que deve aproveitar os resultados das avaliações externas
e as informações coletadas e organizadas a partir do PDI, transformando-os em
conhecimento e possibilitando sua apropriação pelos atores envolvidos. Afinal, as
ações de melhoria a serem implementadas pela instituição dependem de sua própria
compreensão, de seu autoconhecimento. Para colaborar com as IES nesse processo,
a Diretoria de Avaliação da Educação Superior (DAES/INEP), com a orientação da
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), sugeriu um roteiro
para a elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional (Nota Técnica N° 65
2014).
Espera-se que as análises, reflexões e propostas apresentadas contribuam para dar
continuidade ao trabalho da instituição em busca da excelência na formação de
profissionais e cidadãos éticos e responsáveis dentro da sociedade.

1.2 Estrutura da CPA
A Lei 10.861, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior em
2004, determinou que a auto avaliação institucional deve ser conduzida pela
Comissão Própria de Avaliação (CPA), constituída “por ato do dirigente máximo da
instituição de ensino superior, ou por previsão no seu próprio estatuto ou regimento,
assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade universitária e da
sociedade civil organizada, e vedada a composição que privilegie a maioria absoluta
de um dos segmentos”. A CPA deve ter “atuação autônoma em relação a conselhos e
demais órgãos colegiados existentes na instituição de educação superior”.
A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de
Vento é vinculada ao Diretor Geral, com o apoio administrativo e os recursos
financeiros necessários à sua atuação, e passa a ser constituída por:
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I – 05 (cinco) membros titulares indicados por seus pares e nomeados por
Portaria do Diretor Geral, sendo:
a) 1 Coordenador(a) da CPA;
b) 1 (um) representante docente;
c) 1 (um) colaborador técnico-administrativo;
d) 1 (um) representante discente;
e) 1 (um) membro representante da sociedade civil não pertencente aos
quadros da FACSMV.
A Comissão possui as seguintes atribuições:
I – Sistematizar as informações sobre a FACSMV e seus cursos, visando à
implementação dos processos avaliativos definidos no Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (SINAES); II – examinar os resultados dos processos internos de
avaliação institucional vinculados ao SINAES e emitir parecer a respeito dessa
matéria, para conhecimento da comunidade universitária e da sociedade;
III – Solicitar à Diretoria de Avaliação Institucional da FACSMV a realização de estudos
com a finalidade de aprofundar o conhecimento sobre os aspectos da Educação
Superior que interferem nos processos acadêmicos e na qualidade dos cursos
oferecidos pela Instituição;
IV – Submeter aos colegiados superiores da FACSMV os projetos de autoavaliação
institucional e o relatório final.

1.3 O planejamento estratégico da autoavaliação institucional na FACSMV
O planejamento foi organizado da seguinte forma:
● Elaboração do plano de trabalho para o ano de 2020.
● Reunião e debates sobre as ferramentas de avaliação.
● Apresentação e discussão dos resultados.
● Elaboração, divulgação e análise do relatório final.
● Avaliação crítica do processo de avaliação.
O Plano de Trabalho da CPA foi elaborado incluindo as atividades previstas, definição
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de objetivos, cronograma e resultados esperados. A sensibilização buscou o
envolvimento da comunidade acadêmica na construção da proposta avaliativa por
seminários. Na etapa de
meio da realização de reuniões, palestras e
desenvolvimento, a CPA reuniu-se periodicamente e buscou sistematizar
demandas/ideias/sugestões para definir os temas prioritários da autoavaliação.

2 METODOLOGIA

Diversas iniciativas de auto avaliação que acontecem na faculdade, a composição da CPA foi
pensada visando a representatividade da comunidade acadêmica (professores de
diferentes áreas do conhecimento, servidores técnico-administrativos e estudantes), assim
como a articulação entre setores essenciais no processo avaliativo na FCSMV.
Com esta composição foi possível obter informações e elaborar estudos de avaliação
sobre os temas definidos em cada eixo avaliativo.

Foram utilizados como fonte ou instrumentos e procedimentos de coleta de dados:
● Dados estatísticos: Censo da Educação Superior, Cadastro e-MEC, Plataforma

Sucupira Capes da CAPES.
● Entrevistas com membros da comunidade acadêmica.
● Questionário de avaliação discente da FACSMV.
● Relatórios de seminários realizados com coordenadores de colegiado e

membros de NDE.
● Análise de documentos: PDI, Programa FACSMV Contemporânea, Instrumentos

de avaliação do Inep, Boletins Informativos, Projetos pedagógicos dos cursos.
A participação da comunidade acadêmica é um dos componentes essenciais na
autoavaliação institucional. Na FACSMV, essa participação faz parte da tradição e da
própria estrutura organizacional, baseada no diálogo permanente em todas as
esferas da instituição.
2.1 Elaboração e divulgação dos estudos sobre avaliação
Para cada tema definido pela CPA, foi elaborado um estudo, discutido nas reuniões da
CPA e apresentado na seção 3 deste Relatório. A partir dessa discussão foram
identificados os avanços e desafios em cada área e definidas as propostas da CPA em
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termos da melhoria da qualidade da instituição. O objetivo foi realizar um retrato,
buscando ressaltar os avanços e os desafios a serem enfrentados.
Em cada trabalho apresentado na reunião da CPA, as questões norteadoras foram:
∙ Quais são os desafios a serem enfrentados?
∙ Quais foram os avanços?
∙ Quanto foi alcançado em relação ao que foi estabelecido no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), considerando o perfil e a identidade
da FACSMV?
∙ Quais ações deverão ser propostas pela CPA, a partir da análise dos dados e
das informações, visando à melhoria das atividades acadêmicas e de gestão da
instituição?

O Relatório da CPA, além de ser submetido ao e-MEC, é divulgado na página
eletrônica da FACSMV (http://faculdademoinhos.com.br), no formato de PDF.

3 DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DE DADOS E INFORMAÇÕES
3.1 - RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DISCENTE
Apresentaremos a seguir dados referentes à avaliação do corpo discente da FACSMV. O
formulário de perguntas foi constituído por alternativas que iam de 1 a 5, sendo
respectivamente 1 (muito ruim); 2 (ruim); 3 (regular); 4 (bom); 5 (excelente).
O gráfico 1 a seguir apresenta a avaliação discente relacionada ao Grupo de Atendimento
Pedagógico.
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Gráfico 1 - Avaliação discente da Estrutura Pedagógica (n=72)

É possível observar que 72% dos alunos avaliaram a atuação do Grupo de Atendimento
Pedagógico como “bom” ou “excelente”.
O gráfico 2 a seguir apresenta a avaliação discente relacionada ao acesso aos livros da
biblioteca.

Gráfico 2 - Avaliação discente ao acesso aos livros da Biblioteca (n=67)

A avaliação realizada pelos discentes no que se refere ao acesso aos livros da Biblioteca
evidencia que o mesmo foi considerado “bom” ou “excelente” por 70% dos estudantes.
O gráfico 3 a seguir apresenta a avaliação discente em relação ao acervo de livros da
Biblioteca da Faculdade.
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Gráfico 3- Avaliação discente do Acervo da Biblioteca (n=66)

A avaliação realizada pelos discentes no que se refere ao acervo de livros do curso de
enfermagem indica que 80% consideram este quesito como “bom” ou “excelente”.
O gráfico 4 a seguir apresenta a avaliação discente em relação a comunicação e a
resolutividade com a secretaria acadêmica da Faculdade.

Gráfico 4- Avaliação discente da comunicação e da resolutividade com Secretaria Acadêmica (n=73)

Na avaliação realizada junto ao corpo discente no que se refere a comunicação e a
resolutividade da Secretaria Acadêmica, é possível constatar que 56% consideram este item como
“bom” ou “excelente”.
O gráfico 5 a seguir apresenta a avaliação discente em relação a comunicação e a
resolutividade com o setor financeiro da Faculdade.
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Gráfico 5- Avaliação discente da comunicação e da resolutividade com Setor Financeiro (n=72)

É possível observar nesse indicador que a porcentagem de alunos que avaliaram a atuação
do setor financeiro como “bom” ou “excelente” é de 72%.
O gráfico 6 a seguir apresenta a avaliação discente em relação a comunicação e a
resolutividade com coordenação do curso de enfermagem.

Gráfico 6- Avaliação discente da comunicação e da resolutividade com Coordenação do Curso de Enfermagem (n=73)

A maioria absoluta (81%) dos respondentes considera a comunicação e a resolutividade com
a Coordenação do Curso de Enfermagem como “bom” ou “excelente”.
O gráfico 7 a seguir apresenta a avaliação discente em relação à plataforma para transmissão
das aulas ao vivo.
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Gráfico 7 - Avaliação discente em relação a plataforma para transmissão das aulas ao vivo (n=73)

Dos acadêmicos que responderam esta questão, 77% consideram a plataforma como “bom”
ou “excelente”.
O gráfico 8 evidencia a avaliação discente em relação à plataforma para registro de
frequência e notas e para disponibilização de materiais para estudo.

Gráfico 8 - Avaliação discente em relação a plataforma para registro da frequência e notas e para a disponibilização de
materiais para estudo (n=72)

É possível observar nesse indicador que a porcentagem de alunos que avaliaram a
plataforma “bom” ou “excelente” é de 61%.
O gráfico 9 a seguir apresenta a avaliação discente em relação às alternativas práticas
propostas, necessárias diante da impossibilidade de uso dos laboratórios.
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Gráfico 9 - Avaliação discente em relação às alternativas práticas propostas, necessárias diante da impossibilidade de uso
dos laboratórios (n=71)

Em relação às alternativas práticas, o percentual de alunos que apontou esse critério como
“regular” ou “bom” foi de 49%.
No que tange a avaliação dos professores cabe destacar que de maneira geral, os mesmos
foram bem avaliados pelos estudantes, sendo que os feedbacks foram dados individualmente
mediante agendamento com a coordenação.
3.2 - RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DOCENTE
Apresentamos a seguir dados referentes à avaliação do corpo docente da FACSMV. O formulário de
perguntas foi constituído por alternativas que iam de 1 a 5, sendo respectivamente 1 (muito ruim); 2
(ruim); 3 (regular); 4 (bom); 5 (excelente).
O gráfico 10 a seguir apresenta a avaliação docente em relação ao acesso de livros da biblioteca da
Faculdade.

Gráfico 10 - Avaliação docente do acesso aos livros da biblioteca

É possível observar que 84,5% dos professores avaliou como “bom” ou “excelente” o acesso de livros
da biblioteca.
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O gráfico 11 a seguir apresenta a avaliação docente em relação ao acervo de livros da biblioteca da
Faculdade.

Gráfico 11 - Avaliação docente do acervo aos livros da biblioteca

Neste quesito, observa-se um padrão semelhante ao observado no anterior, com 85,5% dos docentes
avaliando como “bom” ou “excelente” o acervo da biblioteca.
O gráfico 12 a seguir apresenta a avaliação docente em relação a comunicação e a resolutividade
com a secretaria acadêmica da Faculdade.

Gráfico 12 - Avaliação docente em relação a comunicação e a resolutividade com a secretaria acadêmica

Em relação a esse parâmetro, 87,5% dos docentes avaliaram como “bom” ou “excelente” a
comunicação com a secretaria acadêmica.
O gráfico 13 a seguir apresenta a avaliação docente em relação a comunicação e a resolutividade do
setor financeiro da Faculdade.
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Gráfico 13 - Avaliação docente em relação a comunicação e a resolutividade do setor financeiro.

Em relação a esse critério 87,5% dos professores avaliaram a comunicação e a resolutividade do
setor financeiro como “bom” ou “excelente”.
O gráfico 14 a seguir apresenta a avaliação docente em relação à comunicação e a resolutividade
com a coordenação do curso de enfermagem da Faculdade.

Gráfico 14 - Avaliação docente em relação a comunicação e a resolutividade da coordenação do curso de enfermagem.

Em relação a esse critério, 100% dos professores avaliaram a comunicação e a resolutividade da
coordenação como “boa” ou “excelente”.
O gráfico 15 a seguir apresenta a avaliação docente em relação à plataforma para a transmissão das
aulas ao vivo.
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Gráfico 15- Avaliação docente em relação a plataforma de transmissão das aulas ao vivo.

Em relação a esse critério, 87,5% dos professores avaliaram a plataforma de transmissão das aulas ao
vivo como “bom” ou “excelente”.
O gráfico 16 a seguir apresenta a avaliação docente em relação ao sistema utilizado para registro de
frequência e notas e para disponibilização de materiais para estudo da Faculdade.

Gráfico 16- Avaliação docente em relação do sistema utilizado para registro de frequência e notas e para disponibilização
de materiais para estudo

Em relação a esse critério, 75% dos professores avaliaram o sistema utilizado para registro de
frequência, notas e disponibilização de materiais como “bom” ou “excelente”.
O gráfico 17 a seguir apresenta a autoavaliação docente em relação a efetividade e engajamento
durante as aulas.
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Gráfico 17- Autoavaliação docente em relação a efetividade e engajamento durante as aulas.

Em relação a esse critério, 100% dos professores avaliaram a efetividade e engajamento durante as
aulas como “bom” ou “excelente”.
O gráfico 18 a seguir apresenta a autoavaliação docente na busca de alternativas didáticas para as
aulas práticas.

Gráfico 18- Autoavaliação docente em relação a busca de alternativas para as aulas práticas.

Em relação a esse critério, 62,5% dos professores avaliaram como boas ou excelentes suas
alternativas para as aulas práticas, mas tivemos ¼ dos professores referindo como péssimas, o que
indica uma necessidade de uma atenção para esse quesito.
Todos os professores que responderam a avaliação relataram ter apresentado o plano de ensino e
cronograma no primeiro dia de aula e seguido ele no decorrer do semestre. Da mesma forma, 100%
dos professores relataram ter sido pontuais e cumprido sua carga horária integralmente, além de ter
realizado suas avaliações de forma condizentes com os assuntos abordados durante as aulas e ter
associado a aprendizagem com o empenho das turmas.
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3.3 - RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Apresentamos a seguir dados referentes à avaliação do corpo técnico-administrativo da FACSMV. O
formulário de perguntas foi constituído por alternativas que iam de 1 a 5, sendo respectivamente 1
(muito ruim); 2 (ruim); 3 (regular); 4 (bom); 5 (excelente).
O gráfico 19 a seguir apresenta a avaliação do corpo técnico-administrativo em relação aos meios
utilizados para comunicação com a comunidade geral e sua suficiência na divulgação de atividades
da Faculdade.

Gráfico 19- Avaliação corpo técnico-administrativo em relação aos meios utilizados para comunicação com a comunidade
geral.

Em relação a esse critério, 80% do corpo técnico administrativo avaliou os meios utilizados para
comunicação com a comunidade geral como regulares, e 20% como ruim ou péssimo.
O gráfico 20 a seguir apresenta a avaliação do corpo técnico-administrativo em relação ao acesso a
estes meios de comunicação.

Gráfico 20- Avaliação corpo técnico-administrativo em relação ao acesso aos meios de comunicação.

Em relação a esse critério, 50% do corpo técnico administrativo avaliou o acesso aos meios de
comunicação como bom ou excelente e os outros 50% como regular ou péssimo.
O gráfico 21 a seguir apresenta a avaliação do corpo técnico-administrativo em relação ao
conhecimento do regimento interno da Faculdade.
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Gráfico 21- Avaliação corpo técnico-administrativo em relação ao conhecimento do regimento interno.

Em relação a esse critério não houve unanimidade na avaliação uma vez que 30% do corpo técnico
administrativo avaliou o conhecimento do regimento interno como bom ou excelente, 20% como
regular e 40% ruim ou péssimo.
O gráfico 22 a seguir apresenta a avaliação do corpo técnico-administrativo em relação a
disponibilização de informações completas, claras e atualizadas na Faculdade.

Gráfico 22- Avaliação corpo técnico-administrativo em relação a disponibilização de informações.

Em relação a esse critério, 60% do corpo técnico administrativo avaliou a disponibilidade de
informações como ruim ou péssima.
O gráfico 23 a seguir apresenta a avaliação do corpo técnico-administrativo em relação a
preocupação com o relacionamento entre funcionários na Faculdade.

Gráfico 23- Avaliação corpo técnico-administrativo em relação a preocupação com o relacionamento entre funcionários.
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Em relação a esse critério, 60% do corpo técnico administrativo avaliou a preocupação com o
relacionamento entre funcionários como ruim ou péssima.
O gráfico 24 a seguir apresenta a avaliação do corpo técnico-administrativo em relação a
receptividade da Faculdade em ouvir e implementar novas idéias.

Gráfico 24- Avaliação corpo técnico-administrativo em relação a receptividade da faculdade com as novas idéias.

Em relação a esse critério, 50% do corpo técnico administrativo avaliou a receptividade da faculdade
em relação às novas idéias como ruim ou péssima.
O gráfico 25 a seguir apresenta a avaliação do corpo técnico-administrativo em relação a
disponibilidade da faculdade quanto a políticas institucionais de qualificação profissional.

Gráfico 25- Avaliação corpo técnico-administrativo em relação à disponibilidade da faculdade quanto a políticas
institucionais de qualificação profissional.

Em relação a esse critério, 60% do corpo técnico administrativo avaliou a disponibilidade da
faculdade quanto às políticas institucionais de qualificação profissional como ruim ou péssima.
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O gráfico 26 a seguir apresenta a avaliação do corpo técnico-administrativo em relação ao ambiente
de relacionamento entre alunos, professores e funcionários.

Gráfico 26- Avaliação corpo técnico-administrativo em relação ao ambiente de relacionamento entre alunos, professores e
funcionários.

Em relação a esse critério, 40% do corpo técnico administrativo avaliou o ambiente de
relacionamento entre alunos, professores e funcionários ruim ou péssima e 30% como regular ou
boa e excelente.
O gráfico 27 a seguir apresenta a avaliação do corpo técnico-administrativo em relação à abertura da
faculdade para ouvir sugestões em relação aos processos.

Gráfico 27- Avaliação corpo técnico-administrativo em relação a abertura da faculdade para ouvir sugestões em relação
aos processos.

Em relação a esse critério, 70% do corpo técnico administrativo avaliou a abertura da faculdade para
ouvir sugestões em relação aos processos como ruim ou péssimo.
O gráfico 28 a seguir apresenta a avaliação do corpo técnico-administrativo em relação às dimensões
do espaço físico e sua adequação para o desempenho de atividades.
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Gráfico 28- Avaliação corpo técnico-administrativo em relação às dimensões do espaço físico e sua adequação para o
desempenho de atividades.

Em relação a esse critério, 70% do corpo técnico administrativo avaliou as dimensões de espaço
físico e sua adequação para o desempenho laboral como bom ou excelente.
O gráfico 29 a seguir apresenta a avaliação do corpo técnico-administrativo em relação às
características de infraestrutura do setor e as condições físicas para o trabalho.

Gráfico 29- Avaliação corpo técnico-administrativo em relação às características de infraestrutura do setor e as condições
físicas para o trabalho.

Em relação a esse critério, 50% do corpo técnico administrativo avaliou as características de
infraestrutura do setor e condições físicas para o trabalho como boas ou excelentes.
O gráfico 30 a seguir apresenta a avaliação do corpo técnico-administrativo em relação à suficiência
dos materiais de apoio e consumo para o desempenho das atividades.
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Gráfico 30- Avaliação corpo técnico-administrativo em relação à suficiência dos materiais de apoio e consumo para o
desempenho das atividades.

Em relação a esse critério, 70% do corpo técnico administrativo avaliou a suficiência dos materiais de
apoio e consumo para o desempenho das atividades como boas ou excelentes.
O gráfico 31 a seguir apresenta a avaliação do corpo técnico-administrativo em relação aos sanitários
da Faculdade.

Gráfico 31- Avaliação corpo técnico-administrativo em relação aos sanitários.

Em relação a esse critério, 70% do corpo técnico administrativo avaliou os sanitários como ruins ou
regulares.
O gráfico 32 a seguir apresenta a avaliação do corpo técnico-administrativo em relação às áreas de
lazer e convivência.
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Gráfico 32- Avaliação corpo técnico-administrativo em relação às áreas de lazer e convivência..

Em relação a esse critério, 80% do corpo técnico administrativo avaliou as áreas de lazer e
convivência como péssimas ou ruins.
O gráfico 33 a seguir apresenta a avaliação do corpo técnico-administrativo em relação ao
estacionamento, incluindo questões de acessibilidade.

Gráfico 33- Avaliação corpo técnico-administrativo em relação ao estacionamento.

Em relação a esse critério, 75% do corpo técnico administrativo avaliou o estacionamento, inclusive
acessibilidade como ruins ou regulares.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atendendo aos pressupostos legais e para que o acesso aos resultados da autoavaliação
institucional aconteça de forma democrática, destaca-se que os mesmos foram encaminhados às
respectivas lideranças das áreas/setores da FACSMV para que sejam discutidos com as equipes e
realizados os feedbacks e planos de melhorias entendidos como necessários.

Comissão Própria de Avaliação - CPA
Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento - FACSMV
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