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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O presente relatório da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade de 

Administração da Associação Brasiliense de Educação (FABE Marau) apresenta à 

comunidade acadêmica os resultados da Autoavaliação Institucional de 2015. Com o objetivo 

de contextualizar e refletir sobre o processo avaliativo à luz das orientações do Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da FABE Marau, a CPA da FABE Marau avaliou os resultados do 

processo avaliativo, identificando os aspectos positivos e negativos da IES e, dessa forma, 

fazendo os apontamentos pertinentes à qualificação doas aspectos avaliados em cada 

dimensão.  

De acordo com as diretrizes do SINAES, a Autoavaliação Institucional é o primeiro 

instrumento a ser incorporado ao conjunto de instrumentos constitutivos do processo global 

de regulação e avaliação das instituições de ensino superior. Dessa forma, através deste 

relatório, pretendesse apresentar a toda a comunidade as análises qualitativas e ações de 

caráter administrativo, político, pedagógico e técnico-científico que a IES empreende e 

pretende empreender em decorrência do processo de autoavaliação. Além disso, conforme 

o próprio SINAES orienta, pretende-se a identificação dos meios e recursos necessários 

para a realização de melhorias do processo de autoavalição, bem como da identificação e 

reflexão acerca dos acertos e equívocos do processo avaliativo. 

Portanto, a partir de um roteiro de base comum nacional, no decorrer deste documento 

apresentamos os elementos analisados no processo de Autoavaliação Institucional de 2015, os 

quais perpassam pelos eixos do Planejamento e Avaliação Institucional, Desenvolvimento 

Institucional, Políticas Acadêmicas, Políticas de Gestão e, por fim, Infraestrutura da IES. 

 

 

1.1 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

 

Nome: Faculdade de Administração da Associação Brasiliense de Educação – FABE 

Endereço: Rua José Posser, 275 – Bairro São Pelegrino – Marau /RS. 

Telefone: (54) 3342 – 8301 

Site: www.fabemarau.edu.br 
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Mantenedora: ABE – Associação Brasiliense de Educação 

A mantenedora ABE tem unidades de ensino em diversos estados do país, sendo 

reconhecida nos estados onde atua pela qualidade de seus cursos e serviços educacionais, bem 

como pelo compromisso com o desenvolvimento regional.  

Documento: Credenciamento: Portaria nº 2394-D.O.U.: 07/11/2001. 

 

 

1.1.1 Cursos de Graduação 

 

 

A IES disponibiliza à comunidade quatro cursos de graduação, conforme o Quadro 1. 

 

 Quadro 1 - Cursos de graduação da FABE 
Cursos Modalidade Turno Autorização Reconhecimento 

Administração 
 

Presencial Noturno Portaria nº 2394 
D.O.U.: 

07/11/2001 

Portaria nº 856 
D.O.U. 01/11/2006 

Pedagogia Presencial Noturno Portaria nº 1.017 
D.O.U. 

30/03/2005 

Portaria nº 275 
D.O.U 14/12/2012 

Tecnologia Superior 
em Secretariado 

Presencial Noturno Portaria nº 385 
D.O.U. 

19/09/2011 

Portaria normativa 
nº 40 

D.O.U. 12/12/2007 
Tecnologia Superior 

em Gestão de 
Recursos Humanos 

Presencial Noturno Portaria nº137 
D.O.U 

27/07/2012 

Portaria normativa 
nº 40 

D.O.U. 12/12/2007 
Fonte: Secretaria da Instituição (2015). 

 

 

1.1.2 Cursos de pós-graduação 

 

 

O Quadro 2 referencia os cursos de pós-graduação lato sensu ofertados pela IES à 

comunidade.  
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Quadro 2 - Cursos de pós-graduação lato sensu da FABE 
Cursos Modalidade Duração 

Gestão de Pessoas Presencial 360h 
Gestão Estratégica de Custos Presencial 360h 
Gestão Empresarial e Liderança Semipresencial 400h 
Gestão Financeira, Orçamentária e Tributária Semipresencial 400h 
Gestão Estratégica do Agronegócio Semipresencial  400h 
Psicomotricidade: da infância à terceira idade Semipresencial 400h 
Supervisão Escolar Semipresencial 400h 

Fonte: Secretaria da Instituição (2015). 
 

 

1.1.3 Cursos de Extensão 

  

 

Ao longo de 2015, a exemplo dos anos anteriores, a IES fortaleceu suas ações de 

formação em Marau e região. O quadro 3 ilustra os cursos ofertados à comunidade. 

 
Quadro 3 - Cursos de extensão oferecidos pela FABE  

Cursos Modalidade Duração 

Curso de Gestão Financeira na Micro e Pequena 
Empresa 

Presencial 20h 

Língua Brasileira de Sinais Presencial 288h 
Comunicação Eficaz Presencial  8h 

Fonte: Secretaria da Instituição (2015). 

 

 

1.1.4 Dirigentes Institucionais - 2015 

 

 

Diretor: Ir. Ernani Luís Welter. 
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1.1.5 Comissão Própria de Avaliação – CPA 2015 

 

 

Quadro 4 - Membros da Comissão Própria de Avaliação 
Nome Condição 

Prof. Evandro Consaltér  Presidente da CPA 
Prof.  Raquel Ardais M. Ferlin Representante dos Coordenadores de Curso 
Prof. Marlon B. Cucchi Representante Docente  
Prof. José Pretto da Silva Representante Docente 
Michele Paulon Representante do Corpo Discente  
Isadora Cardoso Lopes Representante do Corpo Discente  
Tânia Mara Bordin Representante do Corpo Discente  
Claudia D. Tesser Representante do Corpo Técnico-administrativo 
Magda Ana Agostini Segatt Representante da sociedade civil organizada 

Fonte: Comissão Própria de Avaliação (2015). 

 

 

1.1.6 Contatos da CPA 

 

Quadro 5 - Contatos da Comissão Própria de Avaliação 
Nome Telefone Email 

CPA FABE Marau (54) 3342 8301  cpa@fabemarau.edu.br  
Prof. Esp. Evandro Consaltér (54) 8437-1800 evandro.consalter@fabemarau.edu.br  

Fonte: Comissão Própria de Avaliação (2015). 

 

. 
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EIXOS AVALIATIVOS 

 

 

EIXO 01 

 

 

2 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

  

 

 A execução dos processos autoavaliativos da FABE Marau está alicerçada no Plano de 

Trabalho da CPA. Anualmente projetado, o referido plano projeta a Autoavaliação 

Institucional a partir da demanda de estudo e clareza dos processos que a cercam. Assim, é 

fundamental que sejam respeitados os contextos da legislação do SINAES,  com a finalidade 

de assegurar ao processo avaliativo a melhoria da qualidade da educação superior.  

 Dessa forma, no decorrer de 2015, a comunidade interna e externa dialogaram 

continuamente com a CPA, para que, juntas, pudessem melhor compreender as demandas 

desta Autoavaliação Institucional, bem como engajar-se nas ações sensibilizatórias, visando 

uma maior participação e a qualificação desse importante processo, que objetiva identificar as 

potencialidades e os desafios que a FABE apresenta.  

 Assim, o processo de Autoavaliação Institucional 2015 foi amplamente divulgado à 

comunidade acadêmica. Espera-se que com as amostras colhidas, possam-se realizar 

apontamentos objetivos, contribuindo para que a IES possa seguir garantindo e ampliando a 

qualidade de seus processos, bem como projetar novas, futuras e desafiadoras ações, 

beneficiando toda a comunidade regional. 

 

 

2.1 CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO NA FABE  

 

 

A CPA compreende a Avaliação Institucional como eixo central e fundamental para o 

planejamento e a organização da gestão institucional. A Lei que estabelece as Dimensões do 

SINAES é a base norteadora de todo o sistema avaliativo que a IES estrutura. Nesse sentido, 

pensar em avaliação implica pensar em um processo possibilitador de reflexões e ações que 
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desenham o papel da Faculdade da Associação Brasiliense de Educação na comunidade de 

Marau e região, bem como alicerça a estrutura acadêmica e administrativa.  

Assim, a Autoavaliação Institucional assume como compromisso o diagnóstico da 

realidade institucional e a busca permanente da qualidade das atividades de ensino e serviços 

oferecidos. Considera-se, ainda, que este compromisso está atrelado à sua autonomia diante 

dos processos e procedimentos avaliativos, já que estes devem qualificar-se como 

instrumentos de gestão, orientando não apenas caminhos, mas principalmente a revisão de 

processos.  

Dessa forma, a avaliação que esta CPA dispõe vai além da mensuração de indicadores 

e/ou críticas e desempenho de satisfação, ela está legal e socialmente comprometida com a 

comunidade interna e externa.    

 

 

2.2 AÇÕES DA CPA  

 

 

A CPA desenvolveu ao longo do ano de 2015 diversas atividades com professores, 

acadêmicos e técnicos administrativos da Instituição no intuito de sensibilizá-los quanto à 

importância da participação e da interpretação do processo de Avaliação Institucional. A 

comissão entende que os membros da comunidade acadêmica devem ser agentes 

multiplicadores das metas e objetivos da CPA. 

No início do primeiro semestre de 2015, a CPA também, fez a entrega do relatório de 

2014 para a direção da IES e apresentou e argumentou os apontamentos registrados no 

relatório.  Além disso, vale destacar a realização de reuniões semestrais com professores e 

alunos tendo por princípio o fortalecimento do papel da CPA na instituição e a qualificação 

dos processos acadêmicos. 

Para auxiliar a CPA na divulgação de suas funções, metas e trabalhos, foi 

confeccionado um material gráfico, o qual foi entregue aos professores e estes, por sua vez, o 

entregaram aos alunos, explanando sobre o papel da CPA na FABE. Vale destacar também 

que a cada início de semestre, a comissão é apresentada aos alunos iniciantes, criando-se um 

momento para que possam conhecer o papel da CPA na instituição. Por fim, conforme 

previsto no seu plano de trabalho, a comissão realiza encontros mensais com seus membros a 

fim de discutir e qualificar suas ações na IES. 
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Figura 1 - Material gráfico de divulgação da CPA na comunidade acadêmica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CPA (2015). 
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2.3 ANÁLISE DOS PARECERES DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

 

Esta seção apresenta uma breve apresentação dos pareceres do MEC em relação a IES. 

Entre os dias 24 e 30 de abril de 2015 a Faculdade da Associação Brasiliense de Educação-

FABE, recebeu a visita in loco de recredenciamento da IES. Nesta visita foram avaliadas as 

seguintes dimensões: A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Para essa 

dimensão a comissão avaliadora verificou que as propostas constantes do PDI estão sendo 

adequadamente implementadas e adequadas ao funcionamento dos cursos e das demais ações 

existentes, além da implantação das ações e dos cursos previstos.   

Em relação à segunda dimensão, Política para o ensino, pesquisa, e a extensão, a 

comissão avaliadora, baseado nas análises dos indicadores desta dimensão, configura um 

quadro além do que expressa o referencial mínimo de qualidade. Em relação à terceira 

dimensão, Responsabilidade social da instituição, a comissão constatou coerência entre as 

ações de responsabilidade social com as políticas apresentadas nos documentos oficiais, PDI e 

regulamentos. Dessa forma configura um quadro superior ao que expressa o referencial 

mínimo de qualidade. 

Em relação a dimensão 4, Comunicação com a sociedade, a comissão deferiu 

coerência das ações e as políticas estão institucionalizadas e constam dos documentos oficiais, 

estando implantadas e avaliadas sistematicamente. Para a dimensão 5, Políticas de pessoal, de 

carreiras do corpo docente e corpo técnico administrativo, a IES atende de forma além ao que 

expressam os referenciais mínimos de qualidade. Para a dimensão 6, Organização e gestão da 

instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos colegiados, sua 

independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da 

comunidade universitária nos processos decisórios O plano de gestão da FABE embora 

originasse nas orientações da mantenedora, respeita a hierarquia: Administração Superior, 

Conselho Superior, Colegiado do Curso, Coordenador do Curso. A CPA tem autonomia para 

trabalhar e apontar as fragilidades identificadas no processo de auto avaliação.  De acordo 

com o PDI o objetivo da Mantenedora é aperfeiçoar constantemente a IES, visando qualidade 

de ensino e inserção do acadêmico no mercado de trabalho. 

 No que se refere à Infraestrutura física, dimensão 7, especialmente a de ensino e de 

pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação, a Instituição está coerente com 

os documentos oficiais da IES. Em relação à dimensão 8, Planejamento e avaliação, a 

comissão constatou que há coerência do planejamento e da avaliação, especialmente em 
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relação aos processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional com o estabelecido 

em documentos oficiais. Considerando as Políticas de atendimento aos discentes, dimensão 9, 

a Comissão percebeu que existem Programas de apoio aos discentes no que diz respeito à 

realização de eventos, de atividades científicas, técnicas, esportivas e culturais, e de 

divulgação da sua produção. Para o acompanhamento dos egressos e de oportunidades de 

formação continuada, a IES tem mecanismo para manter relacionamento, conhecer sua 

opinião e oferecer formação continuada. Enfocando a última dimensão que se refere à 

Sustentabilidade financeira, a comissão avaliadora verificou que há uma boa adequação entre 

a proposta de desenvolvimento da IES, incluindo a captação de recursos, e o orçamento 

previsto, a compatibilidade entre cursos oferecidos e as verbas e os recursos disponíveis, e 

existe controle entre as despesas efetivas, de capital e de investimento. Levando em 

consideração o significado social da continuidade dos compromissos na oferta da educação 

superior. 

  Sendo assim, a IES Faculdade de Administração da Associação Brasiliense de 

Educação (FABE) obteve o conceito final 4 (quatro) comprovando adequadamente os 

requisitos e condições necessárias para seu funcionamento. Além de ter como principal 

compromisso a educação integral do acadêmico, para que contribuam no exercício da 

cidadania e prática de valores para uma sociedade justa, fraterna e igualitária. 



20 

EIXO 2 

 

 

3 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 

Durante o ano de 2015, diversos acontecimentos comprovaram a preocupação da 

FABE com a qualidade de ensino e com o reconhecimento da região pela excelência e 

educação superior. Uma das mais visíveis provas desse compromisso da IES pode ser 

comprovado, através do processo de Recredenciamento do MEC, oportunidade em que a 

FABE recebeu o conceito 4, considerado muito bom na escala de 1 a 5, reafirmando a 

qualidade e autenticidade do ensino. 

A Comissão de Avaliação que esteve na Instituição foi formada por três professores, 

os quais realizaram as considerações sobre cada uma das dez dimensões avaliadas conforme o 

SINAES e ainda sobre os requisitos legais e considerando também os referenciais de 

qualidade dispostos na legislação vigente.    Com o excelente conceito no Recredenciamento 

do MEC, fica comprovado que a FABE, além de uma ótima Instituição de Ensino Superior, 

tem definidas e organizadas, de forma plenamente adequadas, as políticas de ensino, pesquisa 

e extensão e também sua responsabilidade social. 

Além desse reconhecimento, os cursos de Administração e Pedagogia foram estrelados 

pelo Guia do Estudante da Editora Abril com 03 estrelas. Este reconhecimento é resultado da 

diferenciação dos cursos na formação de futuros profissionais. A maioria dos professores são 

mestres com experiência e reconhecimento nas suas áreas de atuação. Também, é válido 

destacar o alto índice de empregabilidade dos seus alunos durante e após a conclusão do 

curso, incentivo ao empreendedorismo e pesquisas que contribuem para o desenvolvimento 

das organizações de Marau e região. 

No que tange à formação docente, à exemplo do ano anterior, identificou-se em, um maior 

número de professores com título de Mestres, ou em fase de curso. Da mesma forma, há um aumento 

de docentes inscritos em programas de Mestrado e Doutorado. Além disso, em relação à pesquisa, a 

realização da III Mostra Científica da FABE é reconhecida como referencial regional de estímulo e 

divulgação de trabalhos científicos. Também, cabe destacar o aumento da participação de docentes em 

atividades científicas em outras instituições, tanto como ouvinte ou como apresentador de trabalho.  

Por fim, deve-se aqui destacar a importância do trabalho dos NDEs dos cursos. 

Continuou-se observando uma significativa melhora na organização curricular, melhor atendo 
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às resoluções do MEC, como por exemplo, a inserção de atividades pertinentes às temáticas 

de História e Cultura Afro-brasileira (Lei Federal 10.639/20036), Cultura Indígena (Lei n.º 

11.645/2008) e Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal 9.795/1999, art.11). 

Além disso, observou-se uma crescente atualização bibliográfica das disciplinas, consolidadas 

com a ampliação de acervo da biblioteca, através de obras indicadas pelos docentes.  

 

 

3.1 MISSÃO INSTITUCIONAL, METAS E OBJETIVOS DO PDI 

 

 

 Conforme seu PDI, a FABE tem como uma de suas principais metas a sua 

consolidação como referencia regional em educação superior. Para a consolidação dessa meta, 

a IES elenca aposta na educação integral do aluno, onde o aprender a conhecer, o aprender a 

fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser contribuam para o exercício da cidadania 

consciente para a prática de valores como a competência, a autonomia e a solidariedade. 

Nesse sentido, uma das ações para crescimento e ampliação da Faculdade da 

Associação Brasiliense de Educação - FABE, conforme planejamento previsto em seu PDI é 

incluir-se junto à comunidade e ouvir as suas demandas. Dessa forma, a fim de atender a esse 

objetivo, a IES vem discutido junto à comunidade regional e entidades representativas como 

Associação Comercial e Sindicato Rural a criação e oferta do Curso de Tecnologia em Gestão 

do Agronegócio. Além deste curso, a IES também atendendo às demandas da comunidade, 

está em processo de elaboração estruturação do Curso de Direito.  

Dessa forma, torna-se visível a preocupação da IES em consolidar as metas previstas 

em seu PDI e firmar-se como referência regional e Educação Superior de qualidade. 

 

 

3.2 A FABE E SUA RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 

 

Com o objetivo de atender ao eixo da avaliação institucional referente à opinião da 

comunidade sobre a Faculdade da Associação Brasiliense de Educação - FABE. Em 

Marau/RS, município onde está localizada a IES, promove a cada dois anos, uma feira que 

expõe as potencialidades do município. A feira é chamada Expomarau e participam como 

expositores empresas dos segmentos indústria, comércio, serviços e agropecuária. Conforme 
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dados da comissão organizadora, em 2013 cerca de 80.000 pessoas visitaram a feira. Em 2015 

a FABE foi convidada para realizar a pesquisa de satisfação dos visitantes da feira. 

 A pesquisa foi coordenada pelos docentes dos cursos de Administração e Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos e pelos discentes das disciplinas de Pesquisa em 

Administração, Métodos Quantitativos e Qualitativos, Estatística Aplicada e Marketing. O 

instrumento de coleta procurou identificar a caracterização dos visitantes e avaliar itens como 

conforto, conveniência, serviços e infraestrutura. Após análise dos dados, os resultados foram 

apresentados à comissão organizadora da Expomarau 2015. A Comissão Própria de Avaliação 

- CPA, utilizou-se do instrumento para direcionar a avaliação da comunidade em relação à 

IES.  

 Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos identificados como 

mais adequados para coletar os dados necessários. Em seguida, a caracterização dos 

responderes da pesquisa como sexo, idade, município aonde reside, estado civil e renda. Por 

fim, será apresenta a análise dos dados referentes às questões relacionadas à avaliação 

institucional da comunidade em relação à FABE. Foi avaliado se os respondentes conheciam 

a IES e como a consideram. Também, os respondentes puderam dar sugestões de melhoria e 

de novos cursos de graduação e pós-graduação.  

 

 

3.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa tem como objetivo criar ou aumentar o conhecimento sobre certo aspecto 

da realidade. Essa intenção, porém, não pode ser alcançada sem uma boa base. O pesquisador 

deve conhecer e levar em conta um conjunto de conhecimentos já acumulados, produto de um 

processo de avanços e retrocessos (BÊRNI; FERNANDES, 2012). Nesse sentido, esta 

pesquisa foi realizada por meio de uma pesquisa quantitativa, de caráter exploratório, por 

meio de uma survey, que teve como propósito compreender a percepção do grau de satisfação 

dos visitantes da Expomarau realizada no ano de 2015. 

O questionário foi elaborado pelos alunos das disciplinas de Pesquisa em 

Administração e Métodos Quantitativos e Qualitativos Aplicados à Administração. Após foi 

validado pela comissão organizadora do evento para pudesse ser aplicado na prática.  Esse 

instrumento incluiu alternativas para identificar e traçar o perfil dos entrevistados e também 

por perguntas fechadas para avaliar as variáveis, as quais foram adaptadas a uma escala tipo 
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Likert de cinco pontos, sendo 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente. O questionário 

utilizado para coleta de dados realizada durante a Expomarau 2015. 

Na análise quantitativa utiliza-se uma quantidade maior de participantes, como uma 

população, amostra ou grupos como por exemplo. Neste caso, foram considerados como 

população o número de visitantes da última edição da feira, realizada no ano de 2013. No ano 

de 2013 foi registrado um total aproximado de 80.000 visitantes. O cálculo amostral seguiu 

indicações de Triola (2005). A Figura 2 apresenta a fórmula do cálculo amostral. 

 

Figura 2 – Fórmula do Cálculo Amostral 
 

 

 

Fonte: Triola (2005). 

 

Assim, para um erro amostral de 5% e um intervalo de confiança de 95%, a amostra 

mínima indicada foi de 383 respondentes. A amostra do estudo seguiu indicações de 

amostragem não probabilística por conveniência. Segundo Hair Jr et al. (2005) na 

amostragem não probabilística qualquer elemento da amostra pode ser selecionado, utilizando 

como base elementos subjetivos, como conhecimento, conveniência, experiência pessoal, 

entre outros. A amostragem por conveniência seleciona os elementos disponíveis que podem 

fornecer as informações necessárias, ela possibilita que sejam recolhidos grandes números de 

entrevistas sem gerar grande custo, mas criam a tendência de a pesquisa fugir um pouco do 

público alvo.  

Durante dos quatro dias de realização da feira, os alunos das disciplinas de Estatística 

Aplicada, Pesquisa em Administração e Métodos Quantitativos e Qualitativos Aplicados à 

Administração realizaram a coleta de dados. Foram coletadas 401 entrevistas. Esses dados 

foram tabulados via Google Drive® pelos alunos das disciplinas de Pesquisa em 

Administração e Métodos Quantitativos e Qualitativos Aplicados à Administração. Na 

sequência, os alunos da disciplina de Métodos Quantitativos e Qualitativos Aplicados à 

Administração ficaram responsáveis pela análise dos dados. Os dados foram analisados por 

meio de análise estatística descritiva, com auxílio do software Excel®. 
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3.4 CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

 

 

A caracterização dos respondentes abordou questões relacionadas ao sexo, faixa etária, 

grau de escolaridade, cidade de origem, estado civil e renda familiar mensal. Por meio dos 

dados coletados percebe-se que houve um predomínio de pessoas do sexo feminino 

participando da pesquisa. Dos 401 participantes, 2,12% eram do sexo feminino, enquanto que 

47,88% eram do sexo masculino. O Gráfico 1 apresenta os números referentes a essa questão. 

 

Gráfico 1 - Sexo  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Os dados apontam que a grande maioria dos respondentes residiam no município de 

Marau. Sendo que 77,06% dos participantes são do município, enquanto que 5,49% são do 

município de Vila Maria, 2,99% de Passo Fundo, 2,74% de Nova Alvorada, 2,49% de Casca e 

9,23% de outros municípios. O Gráfico 2 apresenta os números referentes a essa questão. 
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Gráfico 2 - Cidade onde reside 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Houve um predomínio de pessoas de 18 a 30 anos, com 51,37% dos entrevistados, 

22,94% com 31 a 39 anos, 15,71% de 40 a 49 anos e 9,98% com 50 anos ou mais.  O Gráfico 

3 apresenta os números referentes a essa questão. 

 

Gráfico 3 - Faixa etária 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Quanto ao grau de escolaridade obteve-se 34,16% dos entrevistados com ensino 

superior, 26,68% com ensino médio completo, 14,96% com ensino médio incompleto, 

13,22% com ensino fundamental incompleto e 10,97% dos 401 entrevistados com ensino 

fundamental completo. O Gráfico 4 apresenta os números referentes a essa questão. 
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Gráfico 4 - Escolaridade 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Os dados demonstram que houve um predomínio de pessoas casadas, com 50,12%, 

42,14% dos entrevistados são solteiros, 5,49% em união estável, 1,75% divorciados e 0,50% 

viúvos.  O Gráfico 5 apresenta os números referentes a essa questão. 

 

Gráfico 5 - Estado civil 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Dos respondentes da pesquisa, o predomínio com relação a renda familiar mensal de 

até R$ 1.645,00 foi de 27,93%, seguido por 23,94% com renda de R$ 1.645,01 até R$ 

2.725,00, 23,44% com R$ 2.725,01 até R$ 3.815,00, 14,96% com renda de mais de R$ 

4.905,01 e 9,73% com renda de R$ 3.815,01 de R$ 4.905,00. O Gráfico 6 apresenta os 

números referentes a essa questão. 
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Gráfico 6 - Renda familiar mensal 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

3.5 RESULTADOS AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

 

O Gráfico 7 apresenta a análise sobre a FABE. Os resultados indicam que as pessoas 

de um modo geral conhecem a FABE, uma vez que 336 apontaram que sim e 65 indicaram 

que não conheciam.    

 

Gráfico 7 – Você Conhece Fabe 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

O Gráfico 8 apresenta a análise sobre a consideração da FABE uma intuição de Ensino 

Superior. Os resultados indicam que as pessoas de modo geral consideram a FABE com uma 

boa Instituição de Ensino Superior, uma vez que 186 apontaram como Boa Instituição103 e 

como ótimo. Destaca-se que 42 pessoas apontaram como regular e respectivamente 13 como 

ruim e 3 péssimo.  
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Gráfico 8 – Consideração da FABE uma intuição de Ensino Superior  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Quando questionados acerca da opinião em relação a Fabe, foram elencadas as 

principais dos entrevistados: Faculdade bem conceituada, deve expandir e investir em mais 

opções de cursos (citado por mais de 20 pessoas) e se aprimorar no ensino. Deve diminuir os 

custos das mensalidades, melhorar a cantina da instituição (citado por 6), investir mais em 

infraestrutura (citado por mais de 10) e melhorar a divulgação dos cursos (vendas) (citado por 

vários). Conforme entrevistado “se ouve falar bem [...] quem se forma sai preparado para o 

mercado de trabalho”. 

Em relação aos cursos de graduação e/ou pós-graduação que a FABE poderia ofertar, 

as principais indicações de cursos elencadas pelos respondentes foram: 

a) Agronegócio; 

b) Cursos técnicos; 

c) Ciências Contábeis; 

d) Direito; 

e) Agronomia e Medicina Veterinária; 

f) Estética; 

g) Engenharias; 

h) Cursos na área da saúde: nutrição, psicologia, enfermagem, medicina, 

odontologia, educação física. 
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3.6 RESULTADOS E AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL NA FABE 

 

 

As ações de responsabilidade social da FABE, hoje estão institucionalizadas e 

previstas em seu calendário acadêmico.  As atividades que antes eram desenvolvidas uma vez 

por semestre, agora passam a ser desenvolvidas uma vez por mês, ficando cada mês sob 

responsabilidade de um dos cursos. 

Dentre as atividades desenvolvidas em 2015, podemos citar as seguintes: 

a) Responsabilidade Social – Curso de Pedagogia 

Com a intenção de promover uma ação socialmente efetiva, o Curso de Pedagogia 

optou por realizar a atividade de responsabilidade social no Hospital Cristo Redentor. Na 

oportunidade das visitas, uma em cada semestre, as acadêmicas do curso acompanhadas dos 

professores e da psicóloga do hospital, visitaram os pacientes internados, recitando mensagem 

motivacionais e entregando materiais gráficos para ocuparem o tempo durante a permanência 

no hospital. A Figura 3 que segue retrata momentos da ação no hospital. 
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Figura 3 - Acadêmicas e professores do Curso de Pedagogia em visita ao Hospital Cristo 
Redentor 

 
Fonte: Divulgação FABE Marau (2015). 

 

b) Responsabilidade Social – Curso Superior de Tecnologia de Secretariado 

Em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Marau Emater, os 

professores e acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia de Secretariado elaboraram 

campanha de conscientização ambiental com a distribuição de forlders e envelopes com 

sementes de girassol. Além disso, foram donativos para famílias carentes do município de 

Marau. A referida Ação de Responsabilidade estendeu-se por uma semana no mesmo período 

que ocorreu a Semana Acadêmica da FABE – 2015, momento que culminou com palestra 

com o Frei Jaime Bettega, oportunidade em que o material foi entregue para os mais de 800 

participantes do evento. 
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Figura 4 - Materiais utilizados na ação de responsabilidade social do Curso Superior de 
Tecnologia de Secretariado 

 
Fonte: Divulgação FABE Marau (2015). 

 

c) Responsabilidade Social – Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos  

  O Curso de Recursos Humanos esteve presente na Feira Municipal de Saúde e 

Cidadania, realizada na Praça Municipal de Marau, no dia 16/05. Na oportunidade, prestou 

auxílio na elaboração de Currículos e dicas de como se portar em uma entrevista de emprego. 

A ação faz parte de uma política de Responsabilidade Social, que objetiva aproximar a FABE 

da comunidade, buscando um benefício social. 
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Figura 5 - Curso de Recursos Humanos em sua ação de responsabilidade social na Feira 
Municipal de Saúde e Cidadania 

 
Fonte: Divulgação FABE Marau (2015). 

 

d) Responsabilidade Social – Curso de Administração 

O Curso de Administração Também desenvolveu suas atividades de responsabilidade 

social em consonância com o plano de ação previsto no calendário acadêmico. Dentre as 

atividades desenvolvidas, destacamos palestras de finanças pessoais desenvolvido junto ao 

CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) de Marau. Na oportunidade, o Prof. 

Marlon Cucchi palestrou sobre o tema "A economia lá de casa: É da minha conta". A 

atividade foi acompanhada pelos acadêmicos do curso, que também prestaram 

esclarecimentos aos presentes. 
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Figura 6 - Curso de Administração em atividade desenvolvida junto ao CRAS de Marau 

 
Fonte: Divulgação FABE Marau (2015). 

 

Além dessas atividades desenvolvidas, uma atividade realizada pela Faculdade da 

Associação Brasiliense de Educação (FABE) faz jus ao selo recebido de Instituição 

Socialmente Responsável, um reconhecimento nacional concedido pela Associação 

Brasiliense das Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES) pelas atividades realizadas no 

ano de 2014. Organizado pelo Curso de Administração e Centro Regional, a FABE esteve a 

disposição da comunidade na praça Elpídio Fialho, no sábado, dia 28 de março de 2015, com 

seus professores e alunos. As pessoas que procuraram atendimento receberam conhecimento 

nas áreas de gestão como recursos humanos, marketing, gestão da produção e gestão 

financeira.  

Além dos Micro Empreendedores Individuais (MEI’s), participaram pessoas 

interessadas em obter informações para abrir um negócio, melhorar as vendas, divulgar sua 

empresa e formação de preços. Muitas pessoas também procuram atendimento para conhecer 

os serviços do Centro Regional que, além de atender os MEI’s, presta consultoria às 

empresas, elabora planos de negócio e produz eventos culturais que promovem o 

conhecimento. A atividade proporcionou, além de compartilhamento de conhecimento, o 

contato da Instituição junto à comunidade e a consolidação de sua responsabilidade social. 
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Figura 7 – Atividade prestou assessoramento empresarial gratuito na Praça Elpídio Fialho 

 
Fonte: Divulgação FABE Marau (2015). 

 

 

3.7 VISITAS E PALESTRAS TÉCNICAS  

 

 

 Com o objetivo de aproximar teoria e prática, a FABE oportuniza aos seus acadêmicos 

visitas técnicas a empresas no município e do estado como uma oportunidade de qualificação 

acadêmica e de aprofundamento dos conhecimentos e conteúdos abarcados pelas disciplinas. 

 

 

3.7.1 Visitas e palestras técnicas realizadas pelo curso de Administração 

 

 

VISITAS TÉCNICAS 

 

a) Por meio da disciplina de Gestão Ambiental, os acadêmicos dezembro de 2015 

realizaram uma visita técnica na Cosa, estação de tratamento de água de Marau/RS. 
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A visita teve como objetivo conhecer os procedimentos utilizados desde a captação 

até a chegada da água as residências e organizações. 

b) Em junho de 2015, os discentes do curso de Administração das disciplinas de 

Administração Estratégica II e Gestão de Pessoas e Liderança realizaram uma visita 

técnica na empresa Tramontina S.A., em Carlos Barbosa. O objetivo da empresa foi 

relacionar a estratégia da empresa com as ferramentas aprendidas em aula.  

c) Os discentes das disciplinas de Cadeia de Suprimentos realizaram visita técnica na 

GSI S/A em Passo Fundo/RS. A visita aconteceu no mês de outubro de 2015. O 

objetivo da visita foi aproximar os discentes da realidade das organizações e 

vivenciar as situações nos processos, consolidando com uma abordagem prática os 

conceitos apresentados na disciplina.  

d) Em outubro de 2015 os discentes do curso de Administração e Recursos Humanos 

nas disciplinas de Gestão Estratégica estiveram visitando a empresa Fruki S.A. em 

Lajeado. A empresa foi escolhida em função do atual posicionamento estratégico 

que possui diante do mercado de bebidas, dominado por multinacionais. 

 

PALESTRAS 

 

a) Em abril de 2015 foram recebidos dois profissionais especialistas em previdência 

pública e previdência privada na disciplina de Gestão de Pessoas II. Foi possível os 

discentes ter uma visão aprofundada dos sistemas previdenciários, conhecendo os 

benefícios e responsabilidades vinculados à previdência pública e privada.  

b) Promovido pela disciplina de Comércio Exterior, os discentes da disciplina de 

Comércio Exterior receberam a visita de empresas que auxiliam os gestores na 

compra e venda de produtos e matérias-primas entre os países. O objetivo da 

palestra foi apresentar na prática as possibilidade e vantagens do comércio exterior 

para a pequena, média e grande empresa.  

c) Os discentes da disciplina de Empreendedorismo e Inovação tiveram uma palestra 

com um agente de inovação do SEBRAE. O objetivo foi explanar aos acadêmicos 

sobre intraempreendedorismo em grandes empresas de Marau e explicar o trabalho 

como agente local de inovação (ALI). O ALI disponibiliza para pequenas empresas 

assessoria especializada e gratuita para o desenvolvimento de inovações 

tecnológicas em produtos e processos.  
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d) Em julho de 2015, os discentes do último nível do curso de Administração 

receberam o Delegado da Seccional do Conselho Regional da Administração 

(CRA) de Passo Fundo/RS, o Adm. Luis Carlos Bortoncello. O objetivo da palestra 

foi apresentar as áreas de atuação do Administrador, as leis que amparam o 

profissional e reforçar a importância do profissional para o desenvolvimento das 

organizações.   

 

EVENTOS 

 

a) Os discentes dos cursos de Administração e Recursos Humanos participaram no 

mês de maio em Passo Fundo do XIII Ciclo de Debates em Administração do Rio 

Grande do Sul. O CIDEAD é um dos maiores eventos da área de Administração da 

região e abordou o tema “a gestão da sustentabilidade nas organizações”.  

b) Em março de 2015, foi promovido um Workshop com o tema “o trabalho e seu 

significado simbólico” aos discentes dos cursos de Administração e Recursos 

Humanos. Foram ressaltados durante o evento a importância do trabalho para a 

realização pessoal, além da financeira. Foram abordados conceitos sobre sobre o 

significado do trabalho para os indivíduos. 

c) Os discentes, docentes e comunidade em geral participaram no mês de março de 

2015 de um Workshop com o tema “administrando em tempos de crise”. Durante o 

evento foi realizado um debate com importantes empresários da comunidade sobre 

a atual situação econômica do país. Os participantes tiveram a oportunidade de tirar 

dúvida e expor suas opiniões.  

d) Em junho de 2016 foi realizado o Workshop “empreendedorismo: empreendedores 

contanto a sua história”. Participaram do evento os discentes, docentes e 

comunidade de Marau/RS. O evento foi organizado pelos cursos de Administração, 

Recursos Humanos e Centro Empresarial. O objetivo do evento foi o 

compartilhamento das experiências de pessoas empreendedoras, que com coragem 

iniciaram um negócio de uma forma simples, passaram por dificuldades, mas 

conseguiram levar para um patamar de crescimento. Uma das características do 

curso de Administração da FABE é o incentivo ao empreendedorismo na formação 

de seus profissionais.  

e) Em maio de 2015, os discentes do curso de Administração participaram da V 

Edição da ECOFABE. Durante o evento aconteceu uma palestra sobre fontes de 
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energias limpas e otimização de luz natural. A palestra teve como objetivo 

conscientizar os profissionais quanto a importância da utilização da luz natural, 

como as diversas formas de economia em edificações.  

f) Em novembro de 2015 a FABE promoveu a III Mostra Científica. O evento 

incentiva a produção científica dos discentes dos cursos de graduação e pós-

graduação da FABE. Também, promove a divulgação da pesquisa e a participação 

da comunidade científica de Marau/RS e região.  

g) O Centro Empresarial da FABE promoveu o Workshop “gestão de pessoas e 

liderança”. O evento aconteceu em novembro e contou com a participação dos 

discentes dos cursos de Administração e Recursos Humanos e comunidade em 

geral.  

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

a) No mês de março os discentes, docentes e o Centro Empresarial, realizaram na 

Praça Central de Marau uma atividade de Responsabilidade Social. A atividade foi 

disponibilizar tendas de conhecimento nas diversas áreas de gestão para 

comunidade. A atividade foi importante para compartilhar o conhecimento e 

promover a inserção da FABE na comunidade auxiliando com o desenvolvimento 

das organizações.  

b) Em outubro de 2015 os discentes e docentes do curso de Administração e Recursos 

Humanos realizaram atividade de Responsabilidade Social no Centro de Referência 

de Assistência Social (CRA) em Marau/RS. Nesta atividade foi palestrado sobre os 

temas “currículo e entrevista: faça a diferença” e “economia lá de casa: é da minha 

conta” para pessoas de bairros carentes do município. Os discentes aproveitaram 

para conversar com o público e tirar possíveis dúvidas sobre os temas.  

 

PESQUISAS  

 

a) Os discentes e docentes das disciplinas de Teoria das Organizações I, Pesquisa em 

Administração, Métodos Quantitativos e Qualitativos da Administração planejaram, 

realizaram a pesquisa de satisfação dos visitantes e expositores da II Construir 

Marau. Os discentes escreveram o projeto de pesquisa, realizaram a coleta de dados 
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durante os dias da feira, prepararam e analisaram os dados e por fim realizaram a 

apresentação à comissão organizadora.  

b) Os discentes e docentes dos cursos de Administração e Recursos Humanos foram 

responsáveis de apresentar as empresas e profissionais mais lembrados de 

Marau/RS. A atividade envolveu os discentes das disciplinas de estatística aplicada, 

métodos quantitativos e qualitativos da administração, pesquisa em administração e 

marketing. A pesquisa foi aplicada aos habitantes do município de Marau/RS, na 

praça central e os ganhadores receberam troféu em evento que envolveu 

comunidade acadêmica. 

c) Em outubro de 2015, os discentes e docentes das disciplinas de Estatística 

Aplicada, Métodos Quantitativos e Qualitativos da Administração, Pesquisa em 

Administração e Marketing realizaram a pesquisa de satisfação dos participantes da 

Expomarau 2015. A atividade consolida a participação da FABE em uma das 

maiores feiras de negócios de Marau/RS e região e contribui para o entendimento 

prático dos conteúdos relacionados à pesquisa e marketing. Os resultados foram 

apresentados pelos discentes à comissão organizadora.  

 

AUXÍLIO CONHECIMENTO 

 

a) Em parceria com o Centro Empresarial, extensão do curso de Administração os 

discentes da disciplina de Administração Estratégica I auxiliaram uma empresa no 

planejamento estratégico. A empresa buscou auxilio junto ao Centro Empresarial, 

no qual em aula os discentes tiveram a oportunidade de auxiliar a empresa em um 

caso prático. Esta atividade é importante para os discentes, Centro Empresarial e 

FABE como promotora do desenvolvimento das organizações de Marau/RS. 

b) Os discentes da disciplina de Gestão de Análise de Custos puderam auxiliar por 

meio do Centro Empresarial uma empresa que precisava de auxílio na gestão de 

seus custos e formação de preço. A atividade foi importante porque auxilia o 

desenvolvimento das empresas de Marau/RS e região por meio da orientação e 

conhecimento das ferramentas de gestão. Também, a atividade auxilia na 

aprendizagem dos discentes do curso, disponibilizando casos práticos.  

c) Os discentes da disciplina de Administração Estratégica I auxiliaram uma empresa 

que buscou auxílio junto ao Centro Empresarial. Como estudo de caso em aula, os 

discentes juntamente com o docente da disciplina realizaram o estudo de 
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viabilidade econômica e a utilização da ferramenta de análise SWOT. Os resultados 

do estudo foram apresentados aos empresários que buscaram auxílio junto ao 

Centro Empresarial. A atividade é importante porque auxilia as empresas do 

município e complementa a aprendizagem dos discentes em aula.  

 

 

3.7.2 Visitas e palestras técnicas realizadas pelo curso de Pedagogia 

 

 

a) No dia 14 de novembro, as alunas do VI nível do Curso de Pedagogia estiveram 

visitando o Gramado Zoo e o Parque Gaúcho, ambos localizados na cidade de 

Gramado. A referida visita técnica foi desenvolvida pelas disciplinas de 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Ciência e Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos da História, através de um projeto interdisciplinar. As alunas foram 

acompanhadas pelas professoras Silviani T. Poma e Márcia Carbonari.  

b) No sábado, dia 07/11, as acadêmicas do nível VI do Curso de Pedagogia da FABE, 

acompanhadas pelos professores Evandro Consaltér e Fernanda Batistela e da 

Auxiliar de Biblioteca, Márcia Silva, realizaram uma viagem de estudos a Porto 

Alegre. No roteiro, visita ao GEEMPA – Grupo de Estudos sobre Educação 

Metodologia de Pesquisa e Ação – e ao Museu de Ciências e Tecnologia da 

PUCRS. O GEEMPA é uma ONG com mais de 45 anos de existência e tem vasta 

história de serviços no campo da construção dos conhecimentos teóricos e práticos 

sobre alfabetização. Tem como coordenadora a professora Esther Pillar Grossi, uma 

das mais importantes pesquisadoras sobre alfabetização no Brasil. O grupo tem 

dezenas de obras publicadas e vários projetos realizados em parceria com 

secretarias de estado da educação, prefeituras e com o Ministério da Educação, do 

Governo Federal, como é o caso do projeto “Correção do fluxo escolar na 

alfabetização – MEC/GEEMPA”, que tem como objetivo corrigir a defasagem 

entre idades e série dos alunos e garantir a aprendizagem. Também, no roteiro da 

viagem de estudos, esteve o Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS. 

Fundamentado nos princípios institucionais da PUC, o Museu tem por missão 

gerar, preservar e difundir o conhecimento por meio de seus acervos e exposições, 

contribuindo para o desenvolvimento da ciência, da educação e da cultura. 

Elaboradas para despertar a curiosidade e o gosto pelas ciências, as exposições 
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valorizam a participação do visitante que, ao se envolver em experiências lúdicas e 

inusitadas, torna-se protagonista de seu próprio aprendizado. 

c) No dia 30 de outubro, as acadêmicas do VI nível da Pedagogia realizaram uma 

visita técnica ao Museu de Artes Visuais Ruth Schneider (MAVRS), o Museu 

Histórico Regional (MHR) e o Arquivo Histórico Regional (AHR), em Passo 

Fundo. 

A visita faz parte das atividades desenvolvidas pela disciplina de Fundamentos 

Teóricos e Metodológicos da História, sob orientação da professora Márcia 

Carbonari. 

d) Dia 20 de outubro, as alunas do VI nível do Curso de Pedagogia da FABE, 

acompanhadas da Profa. Ms. Silviani Teixeira Poma, visitaram o Museu 

Zoobotânico Augusto Ruschi (MUZAR)/UPF, onde tiveram a oportunidade de 

conhecerem parte do acervo composto de mais vinte mil peças, nas áreas de 

zoologia, botânica, geologia e paleontologia. Participaram da exposição, 

Biodiversidade: preservação do ser humano, em que observaram animais da 

coleção seca (taxidermizados) e da coleção líquida, conservados em meio líquido, 

herbário composto por plantas desidratadas. 

e) No domingo dia 18 de outubro as acadêmicas do VIII Nível do curso de Pedagogia: 

Ana Denise, Francini, Priscila, Jusciele, Juliane e Thais acompanhadas pela 

professora Roberta, visitaram a Casa Polonesa em Santo Antônio do Palma. A 

viagem de estudos foi organizada para que as acadêmicas pudessem apreciar a 

importância da arte, tanto para fins pedagógicos quanto para terapêuticos. As 

acadêmicas foram recepcionadas pela artesã Ágata Grotch dos Santos, onde 

apreciaram, primeiramente, o capitel pintado por ela e depois, em sua casa, um 

casarão em estilo polonês, o qual revela as marcas da tradição polonesa e as 

vivências de Ágata que se envolve dando palestras, recebendo turistas e alunos e 

promovendo uma educação não-formal. No final do encontro, as acadêmicas 

realizaram uma oficina de lepianka, artesanato típico polonês. 

f) Com a finalidade de aliar a teoria e a prática, na disciplina de Educação e Trabalho, 

as acadêmicas do VI nível do Curso de Pedagogia, com a professora Ms. Jeci 

Bisolo que a ministra, realizaram uma viagem de estudos visitando e conhecendo 

alguns espaços de trabalho existentes no município de Marau. A disciplina procura 

desenvolver um estudo sobre a relação entre conhecimentos, ensino e educação 
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escolar com a preparação dos indivíduos para o mundo do trabalho, que se constitui 

num desafio ao ensino brasileiro. 

g) Dia 02 de setembro, as alunas do VI nível Curso de Pedagogia, acompanhadas pela 

Profa. Ms. Silviani Teixeira Poma, visitaram a empresa Fuga Couros S/A, com a 

finalidade de conhecer a gestão ambiental, em especial a utilização da água em todo 

o processo e quais os procedimentos adotados para o tratamento dos efluentes 

(resíduos líquidos gerados no processo produtivo). Com a orientação do Engenheiro 

Ambiental Renato Fortunati, percorreu-se todas as etapas que o couro passa na 

empresa, desde a recepção do material já curtido oriundo de outras unidades, 

passando pela preparação, pintura, recorte, até a embalagem. 

 

 

3.7.3 Visitas e palestras técnicas realizadas pelo curso de Recursos humanos 

 

 

a) Visita Técnica à Indústria de Bebidas Fruki, acompanhada pelos Professores 

Janielen Pissolatto Deliberal e José Pretto da Silva, nas disciplinas de Gestão 

Estratégica (19/10/2015); 

b) Seminário temático sobre o profissional e sua atuação ética, acompanhado pela 

Professora Márcia Carbonari, na disciplina de Ética (03-10/07/2015); 

c) Palestra técnica com o setor de Gestão de Pessoas da Indústria Robustec, 

acompanhada pela Professora Tatiana Gassen, na disciplina de Tópicos Avançados 

em Gestão de Pessoas (29/06/2015); 

d) Palestra técnica com o setor de Gestão de Pessoas da Empresa Sicredi, 

acompanhada pela Professora Tatiana Gassen, na disciplina de Tópicos Avançados 

em Gestão de Pessoas (27/04/2015); 

e) Palestra técnica com o setor de Gestão de Pessoas da Indústria Plastimarau, 

acompanhada pela Professora Tatiana Gassen, na disciplina de Tópicos Avançados 

em Gestão de Pessoas (06/04/2015). 

f) Além destas atividades, ocorreu a participação dos acadêmicos em ações e eventos, 

como Mostra Científica, Top of Mind, Semana Acadêmica e Workshops 

promovidos pela Instituição. 
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3.7.4 Visitas e palestras técnicas realizadas pelo curso de Secretariado 

 

 

a) Palestra com o tema “Entre subculturas e neoconservadorismos juvenis: desafios 

filosóficos e pedagógicos”, proferida pelo professor da Universidade de Kassel, na 

Alemanha, Dr. Hans-Georg Flickinger, na Universidade de Passo Fundo. Os 

acadêmicos foram acompanhados pelo professor Evandro Consaltér, da disciplina 

de Redação Empresarial II (14/05/2015). 

b) Visita técnica à empresa Cantina Roma Eventos, com estudo sob a temática 

etiqueta social à mesa. Os acadêmicos foram acompanhados pela professora 

Roberta Bassami Federizzi, da disciplina de Organização de eventos, cerimonial, 

regras de protocolo e etiqueta (11/05/2015). 

c) Aula sobre etiqueta social, boas maneiras, apresentação pessoal, com Renata 

Bassani e Edenara Lodi Bassani, ambas empresárias do ramo de moda e acessórios. 

Os acadêmicos foram acompanhados pela professora Roberta Bassami Federizzi, da 

disciplina de Organização de eventos, cerimonial, regras de protocolo e etiqueta 

(18/05/2015). 

 

 

3.8 AÇÕES DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA INSTITUCIONAL 

 

 

  Ao longo do ano de 2015, a FABE desenvolveu uma série de ações que comprovam 

seu compromisso com a qualificação de suas políticas para o ensino, pesquisa e extensão. A 

seguir daremos destaque para essas ações e os seus objetivos. 

 

 

3.8.1 III Mostra Científica da FABE 

 

 

O Espaço Conviver foi palco da terceira edição da Mostra Científica da FABE. Com 

tema “Pesquisar para Inovar”, o evento teve início no dia 24 de novembro, com apresentação 

dos melhores trabalhos de conclusão de curso da FABE. Após as apresentações, houve tempo 

para exposição dos mais de 50 pôsteres de pesquisadores da FABE e de diversas Instituições 
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de Ensino do Rio Grande do Sul. No dia 25, houve a palestra com o Prof. Dr. Astor Antônio 

Diehl, reconhecido pesquisador na área da história e conhecido pelos livros de Metodologia 

Científica. No dia 26, ocorreu a apresentação dos melhores resumos submetidos à Mostra 

Científica, seguida de exposição dos pôsteres e o encerramento oficial. A Mostra Científica 

atingiu seu objetivo de expor as pesquisas científicas, além de estimular o espírito pesquisador 

nos acadêmicos. 

 

 

3.8.2 XII Semana Acadêmica 

 

 

No dia 23 de junho teve início a XII Semana Acadêmica da Faculdade da Associação 

Brasiliense de Educação – FABE. O evento organizado pelo Diretório Acadêmico – DA, 

abordou o tema “Carreira profissional: atitudes que fazem a diferença”. As atividades 

aconteceram no Espaço Conviver no prédio B e o encerramento aconteceu na noite de 

segunda-feira, na Casa da Cultura, com o convidado Frei Jaime Bettega. Durante a semana, 

foram recebidos diversos profissionais que trataram sobre a temática carreira. Abordaram-se 

assuntos como planejamento da carreira, vestuário e etiqueta no ambiente de trabalho, 

discussões sobre carreiras que deram certo, controle das emoções, busca pelo conhecimento e 

a espiritualidade na carreira. Além dos acadêmicos, professores e funcionários da FABE, a 

comunidade compareceu e prestigiou as atividades. No encerramento, a Casa da Cultura 

estava lotada para ouvir o convidado Frei Jaime, Mestre em Administração pela Universidade 

de Caxias do Sul – UCS. 

 

 

3.8.3 I Semana da Água 

 

 

A I Semana da Água da FABE aconteceu de 28 de setembro a 02 de outubro, evento 

em comemoração à Semana Interamericana da Água. O evento teve como tema ‘Água não se 

fabrica, tenha um pingo de consciência”. Várias atividades foram desenvolvidas, conforme o 

Quadro 6. 
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Quadro 6 – Programação V ECOFABE 
Dia Local Horário Público Atividade 

28/09/2015 
 

Auditório 
Prédio A 

19h15min 

Aberto ao 
público e 

acadêmicos 
Entrada 
Franca 

Palestra Promotor de Justiça da 
Especializada de Meio Ambiente Dr. Paulo 

da Silva Cirne.Título:  Os Recursos Hídricos 
e a Lei. O qual abordará: crimes ambientais, 

esgoto, lixo, agrotóxicos, APPs, 
responsabilidade do administrador. 

29/09/2015 FABE Noite Acadêmicos Sensabilização sobre a escassez da água 

30/09/2015 
Espaço 

Conviver 
Prédio B 

9h 

Aberto ao 
público e 

acadêmicos. 
Entrada 
franca. 

Reunião do Comitê de Bacia Hidrográfica 
Alto Jacuí - Coaju 

01/10/2015 
Espaço 

Conviver 
Prédio B 

19h Acadêmicos Sensibilização uso da água. 

02/10/2015 
Espaço 

Conviver 
Prédio B 

19h Acadêmicos Solenidade de encerramento. 

Fonte: Comunicação FABE (2015). 
  

O evento teve por objetivo proporcionar discussões sobre as múltiplas funções que 

este recurso natural de qualidade finita desempenha na vida do Planeta e de seus ocupantes, 

bem como a responsabilidade pessoal e profissional de todos, enquanto cidadãos planetários.  

 

 

3.8.4 V ECOFABE 

 

 

De 25 a 29 de maio, a FABE promoveu a 5ª edição da ECOFABE, semana voltada a 

discutir, agir e exercitar a cidadania planetária, através de palestras técnicas e práticas 

pedagógicas que proporcionarão um efetivo envolvimento dos acadêmicos e da comunidade 

com as questões ambientais. A ONU proclamou 2015 o Ano Internacional da Luz, com o 

objetivo de promover o conhecimento sobre o papel essencial que a luz desempenha para a 

manutenção da vida no Planeta. Enfatizando a importância da conscientização mundial sobre 

como as tecnologias baseadas na luz promovem o desenvolvimento sustentável e fornecem 

soluções para os desafios mundiais nas áreas de energia, educação, agricultura, comunicação e 

saúde. Conforme a Profa. Silviani Teixeira Poma, representante da Comissão Organizadora da 

5ª ECOFABE, durante toda a semana, aconteceram 6 palestras, 1 oficina de confecção de 
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brinquedos com material reciclável, Mostra Reciclarte com a participação de 7 entidades, 

Mostra Ecofotográfica, em que alunos e professores enviaram um total de 17 imagens 

capturadas nos mais diferentes locais da região sul de nosso país. Foram momentos de 

discussões, de troca de informações e vivências, que evidenciam a importância de eventos 

como este, os quais têm como objetivo principal repensar nosso papel enquanto cidadãos do 

planeta. 

 

 

3.8.5 Pastoral acadêmica 

 

 

  Criada em 2015, a Pastoral na Acadêmica é um serviço à comunidade acadêmica que, 

de forma dialogal, pretende contribuir criativamente para a realização da missão da FABE – 

Faculdade da Associação Brasiliense de Educação, que se inspira nos ideais, missão e valores 

do carisma SAFA – Irmãos da Sagrada Família, especialmente na promoção do 

“desenvolvimento humano e social dos acadêmicos, professores, funcionários e comunidade, 

contribuindo para a formação ética e solidária de profissionais competentes, humana e 

cientificamente, mediante a produção e disseminação do conhecimento numa perspectiva 

interdisciplinar. A Pastoral pretende atua em comunhão efetiva com os demais projetos da 

própria faculdade (ensino, pesquisa e extensão), articulando pessoas, Instituição e sociedade 

tendo em vista a construção de um mundo mais justo e mais humano. 
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4 POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

 

Integram o conjunto de políticas acadêmicas da FABE ações pautadas em uma gestão 

acadêmica fundamentada na eficiência e eficácia dos cursos da IES. Conforme o PDI, a IES 

só deve prever novo curso após minuciosa pesquisa e cuidadosa análise do cenário interno e 

externo para detectar as reais oportunidades que o mercado oferece. 

Além disso, o controle e a redução das perdas de alunos, por evasão, trancamento e/ou 

cancelamento de matrícula, constituem-se em ações permanentes, objetivando a fidelização 

dos clientes através de ações pertinentes. Também, as estruturas acadêmicas devem facilitar o 

trabalho docente e discente, sendo viabilizadas, tendo em vista o investimento maior no 

processo ensino-aprendizagem. 

Dentro das políticas acadêmicas da FABE está o Programa de Integração e Mediação 

Acadêmica – PIMA, que é nosso próximo item avaliado. 

 

 

4.1 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E MEDIAÇÃO ACADÊMICA – PIMA 

 

 

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades e atendimentos 

realizados pelo Programa de Integração e Mediação Acadêmica – PIMA, em 2015, dentro das 

ações que o mesmo tem como responsabilidade desenvolver. 

Em 2015, o PIMA registrou 5 atendimentos de alunos, sendo 1 do curso de 

Administração e 3 do curso de Pedagogia e  1 do curso de Recursos Humanos. Esses 

atendimentos tiveram motivos diversos: orientação sobre troca de curso; dificuldades de 

aprendizagem; problemas com colegas, dificuldades para apresentar trabalhos em aula, 

orientação em relação a problemas pessoais e familiares que estavam atrapalhando o 

desempenho do aluno no curso. 

Também foram realizados encontros com professores, coordenadores e direção para 

discutir possibilidades de intervenção em conflitos de turmas; discutir intervenções com 

alunos que apresentavam dificuldades de aprendizagem, comportamento e/ou relacionamento 

interpessoal, e para discutir sobre as questões de acessibilidade na IES. Bem como para 

buscar orientações sobre dificuldades pessoais que interferiram no trabalho.  
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Também se realizou atividades com turmas dos quatro cursos da instituição para 

apresentação das atividades do PIMA em cada semestre que se iniciou. 

De forma, que dentro das ações previstas para o PIMA, em 2015, realizou-se: 

a) No que diz respeito a auxiliar o corpo docente em relação à interação com o 

restante da comunidade acadêmica, visando sempre que necessário servir como 

apoio para sanar dificuldades estabelecidas nos diferentes vínculos dos mesmos e 

nas dificuldades do processo de aprendizagem que conduzem. 

b) Em relação a auxiliar os discentes nas diversas dificuldades que possam surgir e 

obstaculizar ou dificultar o processo de aprendizagem, foram realizados 6 

atendimentos de acadêmicos. Dentre esses atendimentos as demandas foram tanto 

de dificuldades pessoais que estavam afetando a concentração nas atividades 

acadêmicas, ou até mesmo levando alguns dos discentes a pensarem em trancar o 

curso. Em alguns desses atendimentos, familiares foram recebidos junto com o 

aluno para debater as dificuldades. Porém, a maior parte dos teve relação com 

dificuldades encontradas em sala de aula, especialmente para trabalhar em grupo e 

para apresentar trabalhos. 

c) Em relação a auxiliar os discentes nas diversas dificuldades que possam surgir e 

obstaculizar ou dificultar o processo de aprendizagem foram realizados 

atendimentos a professores para orientação sobre como proceder com alunos. Em 

dois casos as dificuldades diziam respeito a problemas de relacionamentos dos 

alunos com a turma em gera, causando conflitos, problemas para a realização de 

trabalhos em grupos. Os professores foram orientados a conversar com os alunos 

em questão sobre o que estava acontecendo e colocar o serviço do PIMA à 

disposição para os mesmos. Também foram orientados professores de um aluno em 

específico, o qual possui dificuldades de aprendizagem, neste caso o aluno também 

recebeu acompanhamento, como já havia ocorrido em 2014. Seguimos realizando 

diálogos com uma professora da instituição que tem experiência com as questões 

relativas à acessibilidade na instituição. 
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4.2 BOLSAS DE ESTUDOS, FINANCIAMENTO ESTUDANTIL E DESCONTOS 

COMERCIAIS 

 

 

Enquanto Instituição filantrópica, a IES atende a legislação vigente, concedendo 

bolsas integrais de 100% para um aluno a cada nove alunos pagantes, e complementa com 

bolsas parciais de 50% até atingir o valor de 20% da receita efetivamente recebida. A FABE 

durante o ano de 2015 ofereceu a seus acadêmicos bolsas de estudos, financiamento estudantil 

além de outros descontos comerciais, conforme podem ser percebidos nas Tabelas 1, 2 e 3. 

 

 

Tabela 1 - Bolsas PROUNI 
PROUNI-2014 

Percentual 1º 
Semestre 

 

2º 
Semestre 

 

1º 
Semestre 

 

2º 
Semestre 

 

1º 
Semestre 

 

2º 
Semestre 

1º 
Semestre 

 

2º 
Semestre 

 Adm 
 

Adm 
 

Ped Ped Tecnólogo 
Secr 

Tecnólogo 
Sec 

Tecnólogo 
RH 

Tecnólogo 
RH 

100% 19 16 06 06 00 00 07 03 
50% 17 13 05 05 00 00 05 05 

Fonte: Dados da IES (2015). 

 

Tabela 2 - FIES 
FIES-2014 

Percentual 1º 
Semestre 

 

2º 
Semestre 

 

1º 
Semestre 

 

2º 
Semestre 

 

1º 
Semestre 

 

2º 
Semestre 

1º 
Semestre 

 

2º 
Semestre 

 Adm 
 

Adm 
 

Ped Ped Tecnólogo 
Sec 

Tecnólogo 
Sec 

Tecnólogo 
RH 

Tecnólogo 
RH 

50 A 100% 20 20 04 06 00 00 04 03 
Fonte: Dados da IES (2015). 

 

Tabela 3 - Descontos Comerciais 
DESCONTOS COMERCIAIS-2014 

Desconto 1º Sem 2º Sem 1ºSem 2ºSem 
 

1ºSem 2ºSem 1ºSem 2º Sem 

 ADM ADM PED PED SEC SEC RH RH 
Antecipação 07 07 00 01 00 00 00 01 

Desc. Família 01 01 01 00 00 00 01 03 
Desc. Sou FABE 02 02 00 00 00 00 00 00 

Desc. Outras Cidades 04 09 00 00 02 00 01 01 
Desc. Funcional 02 02 01 01 00 00 00 01 
Desc. Empresas 12 11 01 01 01 00 01 01 
Desc. Gerações 00 00 00 00 00 00 00 00 

Fonte: Dados da IES (2015). 
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4.3 AVALIAÇÃO DOSCENTE EM 2015 

 

 

Os membros da Comissão Própria de Avaliação – CPA da Faculdade da Associação 

Brasiliense de Educação – FABE decidiram por unanimidade, durante a elaboração do plano 

de trabalho de 2015, que a avaliação dos docentes passaria a ser semestral. Dessa forma, a 

avaliação desse campo aconteceu em dois momentos, um no primeiro semestre e outro no 

segundo semestre.  

A Autoavaliação Institucional foi desenvolvida com base nos eixos avaliativos do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior SINAES. Os questionários foram 

disponibilizados via intranet e foram convidados a responder os discentes da IES. 

 

 

4.3.2.1 Relatório da Comissão Própria da Avaliação- CPA para o Curso de 

Administração – Período 2015/01 

 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados da autoavaliação dos discentes do curso 

de Administração da Faculdade da Associação Brasiliense de Educação - FABE. A 

mobilização aconteceu no primeiro semestre de 2015, período no qual a Comissão Própria de 

Avaliação - CPA entendeu como adequado. Ressalta-se que em anos anteriores não era 

realizada autoavaliação discente no primeiro semestre de cada ano, somente no segundo. Do 

total de discentes matriculados no primeiro semestre, 73 responderam ao questionário.  

 A primeira questão da autoavaliação perguntou aos discentes se os docentes 

apresentam e enfatizam a importância da disciplina para o curso, bem como a sua 

aplicabilidade. Dos 73 respondentes, 34 (47%) avaliaram como bom, 24 (33%) avaliaram 

como muito bom e 7 (10%) avaliaram como excelente. Do total de respondentes, apenas 8 

(11%) avaliaram como regular. Portanto, a maioria dos discentes do curso de Administração 

afirmam que os docentes apresentam e enfatizam a importância da disciplina para o curso. 
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Gráfico 9 - Gráfico dos Discentes: Os docentes apresentam e enfatizam a importância da 
disciplina para o curso, bem como a sua aplicabilidade. 

 
Fonte: CPA (2015). 

 

 Uma das responsabilidades dos docentes é indicar e motivar a leitura de fontes 

bibliográficas e materiais complementares conforme ementa da disciplina. Por isso, a segunda 

questão avaliou a opinião dos discentes do curso de Administração quando a indicação de 

fontes bibliográficas e materiais complementares realizadas pelos discentes. Conforme a 

opinião dos discentes a maioria dos respondentes, 36 (49%) avaliaram como muito bom esta 

variável. Ainda, 19 (26%) avaliaram como bom e 8 (11%) como excelente. Em contrapartida, 

apenas 10 (14%) dos discentes avaliaram como regular. Portanto, na opinião dos discentes do 

curso de Administração, a maioria afirma que os discentes indicam fontes bibliográficas e 

materiais complementares que possam contribuir com a compreensão dos conteúdos da 

disciplina.  

 

Gráfico 10 - Gráfico dos Discentes: Os docentes indicam fontes bibliográficas e materiais 
complementares que possam contribuir para a compreensão e aprofundamento dos conteúdos 

da disciplina 

 
Fonte: CPA (2015). 

 

A terceira e última questão da autoavaliação dos discentes do curso de Administração 

perguntou se os docentes demonstram conhecimento, clareza e didática na condução da 
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disciplina. Em relação a esta variável, a maioria dos discentes avaliaram como bom 29 (40%), 

muito bom 27 (37%) e excelente 8 (11%). Portanto, dos 73 alunos, 64 avaliaram de forma 

positiva o conhecimento, clareza e didática na condução da disciplina. Por outro lado, apenas 

8 (11%) avaliaram como regular e 1 (1%) avaliou como ruim. Nesta variável, conforme a 

avaliação dos discentes, os docentes demonstram conhecimento, clareza e didática na 

condução da disciplina. 

 

Gráfico 11 - Gráficos dos Discentes: Os docentes demonstram conhecimento, clareza e didática 
na condução da disciplina  

 
Fonte: CPA (2015). 

 

Assim sendo, neste capítulo foram apresentados os resultados da auto avaliação 

discente do curso de Administração da FABE. Foram avaliados três variáveis sobre os 

docentes: apresentação da importância da disciplina para o curso e sua aplicabilidade; 

indicação de fontes bibliográficas e materiais complementares que possam contribuir para o 

aprofundamento dos conteúdos da disciplina; e demonstração de conhecimento, clareza e 

didática na condução da disciplina. Conforme a avaliação dos discentes, as três variáveis 

apresentaram uma boa avaliação.   

 

 

4.2.2.2 Relatório da Comissão Própria da Avaliação- CPA para o Curso de Pedagogia - 

Período 2015/01 

 

 

O relatório apresentado tem por objetivo descrever a avaliação dos docentes do Curso 

de Pedagogia, referente ao I semestre de 2015. O questionário foi aplicado aos discentes no 

período de 15 a 30 de junho de 2015 via e-mail. Para acessar os discentes receberam convites 
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no ambiente acadêmico Webgiz no qual responderam as questões. Nessa avaliação foram 

desenvolvidas três questões que abrangem os aspectos de docência.  

Para efetivar a avaliação foram enviados trinta e três convites dos quais vinte e cinco 

foram respondidos. Na primeira questão perguntou-se “Os docentes apresentam e enfatizam a 

importância da disciplina para o curso, bem como sua aplicabilidade?” Em relação à essa 

questão 12% consideraram excelente, 48% muito bom, 28% bom, 8% regular, e 1% 

considerou ruim. 

 

Gráfico 12 - Os docentes apresentam e enfatizam a importância da disciplina para o curso, bem 
como a sua aplicabilidade? 

                       
Fonte: CPA 2015 

 

Em relação à segunda pergunta, a qual se refere à indicação de fontes bibliográficas e 

materiais complementares, observou-se que os discentes consideraram como: 16% excelente, 

48% muito bom, 24% bom, 4% Regular e 2% ruim.  

 

Gráfico 13 - Os docentes indicam fontes bibliográficas e materiais complementares que possam 
contribuir para a compreensão e aprofundamento dos conteúdos da disciplina? 

            
Fonte: CPA (2015). 
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Na última questão, perguntou-se “Os docentes demonstram conhecimento, clareza e 

didática na condução da disciplina?”. Para esta questão os discentes avaliaram como: 24% 

excelente, 40% muito bom, 28% bom, 4% Regular e 4% ruim. 

 

Gráfico 14 - Os docentes demonstram conhecimento, clareza e didática na condução da 
disciplina? 

                        
Fonte: CPA (2015). 

 

 

4.2.2.3 Relatório da Comissão Própria da Avaliação- CPA para o Curso de Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos – Período 2015/01 

 

 

A seção a seguir apresenta os resultados da autoavaliação respondidas pelos discentes 

do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da Faculdade da 

Associação Brasiliense de Educação - FABE. A ação aconteceu no primeiro semestre de 

2015, através da Comissão Própria de Avaliação – CPA, sendo que do total de discentes 

matriculados no primeiro semestre, 28 responderam ao questionário.  

 A primeira questão da perguntava aos discentes se os docentes apresentam e enfatizam 

a importância da disciplina para o curso, bem como a sua aplicabilidade. Dos 28 

respondentes, (4%) avaliaram como ruim, (21%) avaliaram como regular, (32%) avaliaram 

como bom e (43%) como muito bom. Portanto, a maioria dos discentes do curso de afirmam 

que os docentes apresentam e enfatizam a importância da disciplina para o curso. 
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Gráfico 15 - Gráfico dos Discentes: Os docentes apresentam e enfatizam a importância da 
disciplina para o curso, bem como a sua aplicabilidade 

 
Fonte: CPA (2015). 

 

Já a segunda questão foi indagava se os docentes indicam fontes bibliográficas e  

materiais complementares que possam contribuir para a compreensão e aprofundamentos da 

disciplina. De acordo com a opinião dos respondentes, 7% consideraram ruim, 7% 

consideram regulares, já para 50% é muito bom e para 36% está muito bom. Portanto, na 

opinião dos discentes do curso, a maioria afirma que os discentes indicam fontes 

bibliográficas e materiais complementares que possam contribuir com a compreensão dos 

conteúdos da disciplina.  

 

Gráfico 16 - Gráfico dos Discentes: Os docentes indicam fontes bibliográficas e materiais 
complementares que possam contribuir para a compreensão e aprofundamento dos conteúdos 

da disciplina 

 
Fonte: CPA (2015). 

 

A terceira e última questão da autoavaliação dos discentes do curso de Recursos 

Humanos buscou saber se os docentes demonstram conhecimento, clareza e didática na 

condução da disciplina. Em relação a esta variável, 4% avaliaram como ruim, 18% como 

regular, para 43% foi considerado bom, 21% responderam muito bom e 14% excelente. 
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Portanto, a maioria dos respondentes de forma positiva o conhecimento, clareza e didática na 

condução da disciplina.  

 

Gráfico 17 - Gráficos dos Discentes: Os docentes demonstram conhecimento, clareza e didática 
na condução da disciplina 

 
Fonte: CPA 2015 

 

 

4.2.2.4 Relatório da Comissão Própria da Avaliação- CPA para o Curso de Tecnologia 

em Secretariado - PERÍODO 2015/01 

 

 

Esta seção tem por objetivo descrever a avaliação dos docentes do curso de 

secretariado, referente ao período I/2015 aplicado aos discentes no período de 15 a 30 de 

junho de 2015. O questionário foi elaborado pela comissão própria de avaliação e era 

composto por três perguntas. Os discentes receberam via e-mail os convites para acessarem a 

ambiente acadêmico Webgiz e responderem o questionário.  

Dessa forma, foram enviados cinco convites, obtendo um retorno de quatro respostas 

completas do questionário e um questionário não respondido. A seguir, as análises das 

questões: Na primeira questão perguntou-se “Os docentes apresentam e enfatizam a 

importância da disciplina para o curso, bem como sua aplicabilidade?”. Os índices foram bem 

positivos, se obteve um percentual de 50% na variável bom e 50% na variável muito bom.  
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Gráfico 18 - Os docentes apresentam e enfatizam a importância da disciplina para o curso, bem 
como a sua aplicabilidade? 

 
Fonte: CPA (2015). 

 

Em relação à segunda pergunta, a qual se refere à indicação de fontes bibliográficas e 

materiais complementares, observou-se que os discentes estão satisfeitos, os índices foram de 

75% na variável bom e 25% muito bom.  

 

Gráfico 19 - Os docentes indicam fontes bibliográficas e materiais complementares que  possam 
contribuir para a compreensão e aprofundamento dos conteúdos da  disciplina? 

 
Fonte: CPA (2015). 

 

Na última questão, perguntou-se “Os docentes demonstram conhecimento, clareza e 

didática na condução da disciplina?” Obtiveram-se bons índices, ficando em 50% bom, 25% 

muito bom e 25% excelente. Assim, pode-se dizer que os docentes do curso de secretariado 

atendem a expectativa dos acadêmicos.  
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Gráfico 20 - Os docentes demonstram conhecimento, clareza e didática na condução da 
disciplina? 

 
Fonte: CPA (2015). 

 

 

4.3.2.5 Relatório da Comissão Própria da Avaliação- CPA para o Curso de 

Administração – Período 2015/02 

 

 

Nesta seção será apresentada uma síntese da avaliação institucional das disciplinas de 

graduação da Faculdade da Associação Brasiliense de Educação – FABE, conforme a opinião 

dos respectivos discentes. Inicialmente, serão apresentados a avaliação dos discentes do curso 

de Administração, na sequência do curso de Pedagogia e, por fim, a avaliação dos discentes 

do curso de Recursos Humanos. Foram avaliadas a totalidade das disciplinas vigentes no 

segundo semestre de 2015 conforme as grades curriculares. 

 Na primeira questão foi avaliado se o docente apresenta e enfatiza a importância da 

disciplina para o curso, bem como sua aplicabilidade. Conforme pode ser observado no 

Gráfico 21, a maioria dos discentes do curso de Administração avaliaram esta variável como 

bom. Do total de respondentes ainda avaliaram consideravelmente (18%), como excelente e 

apenas 4% avaliou como ruim. Portanto, na avaliação dos discentes a maioria dos docentes 

enfatiza a importância da disciplina para o curso e sua aplicabilidade. 
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Gráfico 21 – Apresenta e enfatiza a importância da disciplina para o curso, bem como sua 
aplicabilidade 

 

Fonte: Dados CPA (2015). 

 

A segunda questão que avalia o discente das disciplinas do curso de Administração da 

FABE se referia à indicação de bibliografia ou materiais complementares que possam 

contribuir par a compreensão dos conteúdos da disciplina. Nesta questão, a maioria dos 

discentes avaliou como muito bom (34%), bom (31%) e excelente (20%). Do total dos 

respondentes, apenas 10% atribuíram esta variável como regular e 5% como ruim. Os 

coordenadores dos cursos devem incentivar e orientar que os docentes apresentem material 

para complementar a aprendizagem profissional dos discentes. No Gráfico 22 pode ser melhor 

observado os resultados da avaliação.  

 

Gráfico 22 – Indica fontes bibliográficas e materiais complementares que possam contribuir 
para a compreensão e aprofundamento dos conteúdos da disciplina 

 

Fonte: Dados CPA (2015). 

 

A terceira questão abordou se os docentes demonstram conhecimento, clareza e 

didática na condução da disciplina. Na avaliação dos discentes da FABE, 29% avaliaram 

como muito bom, 27% como bom e 25% como excelente. Os demais discentes avaliaram 

4%

11%

31%
36%

18% Ruim

Regular

Bom

Muito Bom

Excelente

5% 10%

31%
34%

20%
Ruim

Regular

Bom
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Excelente



59 

como regular (13%) e ruim (6%). Portanto, nesta variável uma considerável parcela dos 

discentes avaliaram de forma positiva. No Gráfico 23 pode ser melhor observado o resultado 

da avaliação. 

 

Gráfico 23 – Demonstra conhecimento, clareza e didática na condução da disciplina 

 

Fonte: Dados CPA (2015). 

  

No gráfico 24 são apresentados os resultados da avaliação dos discentes quanto ao 

estímulo participação dos acadêmicos em projetos de pesquisa e eventos. Conforme os 

discentes 33% avaliaram esta variável como muito bom, 27% como bom, 21% como 

excelentes. Por outro lado, 14% avaliou como regular e 5% como ruim. Portanto, a maioria 

dos docentes do curso de Administração estimulam a participaram dos discentes em projetos 

de pesquisa e eventos. 

 

Gráfico 24 – Estimula a participação dos acadêmicos em projetos de pesquisa e eventos 
(congresso, fóruns, semana acadêmica, mostra científica, entre outros) 

 
Fonte: Dados CPA (2015). 
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No final do instrumento de coleta de dados foi destinado aos discentes uma questão 

aberta para considerações relativas à avalição do docente. No Quadro 7 pode ser observado as 

considerações dos discentes.  

 

Quadro 7 – Considerações relativas a avaliação do docente do curso de Administração.   
Diferenciar a metodolia de ensino (aulas repetitivas); 
Maior preparação na apresentação dos conteúdos;  
A disciplina de Administração e Análise de Custos deve ter máis créditos em função da 
quantidade de conteúdos e melhor aproveitamento; 
Os docentes realizam muito bem o seu trabalho; 
Promover mais visitas técnicas; 
Disponibilizar a disciplina de Agronegócio; 
Na disciplina de Matemática Aplicada com exceção das aulas EAD, as presenciais foram 
ótimas; 
Mais exemplos práticos; 
Muitas atividades para serem realizadas em casa; 
A internet da IES prejudicou o simulador empresarial na disciplina de Práticas 
Administrativas; 
Atividades realizadas na IES prejudicaram algumas disciplinas. 

Fonte: Dados CPA 2015. 

 

 

4.2.2.6 Relatório da Comissão Própria da Avaliação- CPA para o Curso de Pedagogia - 

PERÍODO 2015/02 

 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados da avaliação dos docentes do curso de 

Pedagogia da FABE. Inicialmente foi questionado se os docentes apresentam e enfatizam a 

importância da disciplina para o curso. Conforme análise dos dados, 32% dos discentes 

avaliaram como muito bom, 29% avaliaram como bom, 28% como excelente, 8% como 

regular e 3% como ruim. Portanto, a maioria dos discentes do curso de Pedagogia afirmam 

que os docentes apresentam e enfatizam a importância da disciplina para o curso e sua 

aplicabilidade (Gráfico 25). 
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Gráfico 25 – Apresenta e enfatiza a importância da disciplina para o curso, bem como sua 
aplicabilidade 

Fonte: Dados CPA (2015). 

  

O Gráfico 26 apresenta a avaliação dos discentes se os docentes indicam fontes 

bibliográficas e materiais complementares que possam contribuir para a compreensão e 

aprofundamento dos conteúdos da disciplina. Conforme a avaliação dos discentes 34% 

avaliaram como excelente, 29% avaliaram como muito bom, 25% avaliaram bom, 7% 

avaliaram como regular e 5% avaliaram como ruim. Portanto, na avaliação dos discentes a 

maioria afirma que os discentes indicam fontes bibliográfica e materiais complementares que 

possam contribuir para aprofundar os conteúdos da disciplina. 
 

Gráfico 26 – Indica fontes bibliográficas e materiais complementares que possam contribuir 
para a compreensão e aprofundamento dos conteúdos da disciplina 

 

Fonte: Dados CPA (2015). 
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percentual considerável avaliou de forma positiva, ou seja, a maioria dos docentes na avalição 

dos discentes do curso de Pedagogia afirmam que demonstram conhecimento, clareza e 

didática na condução da disciplina. 

 

Gráfico 27 – Demonstra conhecimento, clareza e didática na condução da disciplina 

Fonte: Dados CPA (2015). 

  

A quarta e última variável de avaliação do curso de Pedagogia avaliou se os docentes 

estimulam a participação dos acadêmicos em projetos de pesquisa e eventos. A maioria dos 

discentes avaliaram como excelente (33%), muito bom (30%), bom (21%), regular (11%) e 

ruim (5%). Portanto, nesta variável, a maioria dos discentes avaliou de forma positiva, ou 

seja, a maioria afirma que os docentes estimulam a participação dos discentes em projetos e 

eventos como congressos, fóruns, mostra científica e outros.  

 

Gráfico 28 – Estimula a participação dos acadêmicos em projetos de pesquisa e eventos 
(congresso, fóruns, semana acadêmica, mostra científica, entre outros) 

 

Fonte: Dados CPA (2015). 
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No Quadro 8 são apresentadas as considerações realizadas pelos discentes do curso de 

Pedagogia. Houveram poucas considerações e conforme a avaliação foram de cunho positivo 

ressaltando a qualidade e excelência dos docentes.  

 

Quadro 8 – Considerações relativas a avaliação do docente do curso de Pedagogia.   
Clareza na explicação; 
Está bom; 
Ótimos professores; 
Professores atenciosos. 

Fonte: Dados CPA (2015). 

 

 

4.2.2.7 Relatório da Comissão Própria da Avaliação- CPA para o Curso de Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos - Período 2015/02 

 

 

A partir desta seção serão apresentados a avalição dos docentes do curso de Recursos 

Humanos. A primeira questão refere-se se o docente apresenta e enfatiza a importância da 

disciplina para o curso, bem como sua aplicabilidade. Conforme a opinião dos discentes 49% 

avaliaram como bom, 29% avaliaram como muito bom, 12% como regular, 9% como 

excelente e 1% como ruim. Portanto, a maioria dos discentes do curso de Recursos Humanos 

avaliaram como bom esta variável (Gráfico 29). 

 

Gráfico 29 – Apresenta e enfatiza a importância da disciplina para o curso, bem como sua 
aplicabilidade 

 

Fonte: Dados CPA (2015). 
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 O Gráfico 30 apresenta a avaliação dos discentes quanto a indicação de fontes 

bibliográficas e materiais complementares que possam contribuir para a compreensão e 

aprofundamento dos conteúdos da disciplina. Conforme avaliação dos discentes, 46% 

avaliaram como bom, 30% avaliaram como muito bom, 13% como regular, 7% como 

excelente e 4% como ruim. Portanto, na avaliação dos discentes a maioria dos docentes do 

curso de Recursos Humanos indicam fontes bibliográficas e materiais complementares que 

possam contribuir para a compreensão e aprofundamento dos conteúdos da disciplina.  

 

Gráfico 30 – Indica fontes bibliográficas e materiais complementares que possam contribuir 
para a compreensão e aprofundamento dos conteúdos da disciplina 

 

Fonte: Dados CPA (2015). 

 A terceira variável da avaliação dos docentes do curso de Recursos Humanos 

relaciona-se a demonstração de conhecimento, clareza e didática na condução da disciplina. A 

maioria dos discentes avaliaram como bom (44%), muito bom (21%), excelente (17%), 

regular (15%) e ruim (3%). Portanto, a maioria dos discentes afirmam que os docentes 

demonstram conhecimento, clareza e didática na condução da disciplina (Gráfico 31). 
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Gráfico 31 – Demonstra conhecimento, clareza e didática na condução da disciplina 

 

Fonte: Dados CPA (2015). 

  

No Gráfico 32 são apresentados os resultados da última variável da pesquisa com os 

discentes sobre os docentes do curso de Recursos Humanos. A última questão refere-se 

quando ao estímulo a participação dos acadêmicos em projetos de pesquisa e eventos como 

congressos e mostra científica. A maioria dos respondentes avaliaram como bom (46%), 

muito bom (27%), regular (19%), excelente (6%) e ruim (2%). Portanto, a maioria dos 

discentes avaliaram de forma positiva esta variável.  

 

Gráfico 32 – Estimula a participação dos acadêmicos em projetos de pesquisa e eventos 
(congresso, fóruns, semana acadêmica, mostra científica, entre outros) 

 

Fonte: Dados CPA (2015). 
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Quadro 9 – Considerações relativas a avaliação do docente do curso de Recursos Humanos   
Muito bom; 
Excelente professores; 
Estímulo a pesquisa; 
Alguns docentes se demonstram inseguros; 
Controlar a turma; 
A disciplina de Administração de Cargos, Salários e Benefícios deveri ter mais 
créditos. 

Fonte: Dados CPA (2015). 

 

 

4.4.2 Pesquisa “TOP OF MIND – FABE MARAU 2015” 

 

 

Mais um avanço da FABE e ralação a sua comunicação com a comunidade externa, 

foi a realização da pesquisa Top of Mind FABE 2015. A pesquisa identificou as marcas mais 

lembradas em 47 segmentos foi realizada pelos alunos da Administração e Recursos Humanos 

da Faculdade da Associação Brasiliense de Educação (FABE). Cerca de 400 pessoas 

prestigiaram o evento que contou com a presença do Diretor da FABE, Ir. Ernani Luis Welter, 

Presidente da ACIM (Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária de Marau), 

Sr. Antônio Luiz Oneda e o Prefeito Municipal, Sr. Josué Francisco da Silva Longo. O Top of 

Mind foi realizado em parceria com a ACIM e cada contemplado recebeu um troféu que leva 

o nome de um dos criadores e coordenador da pesquisa em 2007, 2008 e 2009, Prof. Cecilio 

Prikladnicki. 
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Figura 8 - Evento de divulgação dos resultados da pesquisa Top of Mind 

 
Fonte: Divulgação FABE Marau (2015). 

 

 

4.5 AVALIAÇÃO E RELATÓRIO DA OUVIDORIA  

 

 

Conforme o PDI da IES, a FABE tem como processo avaliativo, também a clara 

proposição de melhorar qualitativamente as relações e os processos promovidos no seu 

interior para um aprofundamento e abrangência do processo de conhecimento, articulando 

ensino, pesquisa e extensão e objetivando a formação acadêmica adequada em conjunto com o 

processo de cidadania.  Dessa forma, a instituição compreende que os apontamentos gerados 

pelo processo de autoavaliação institucional são primordiais para a qualificação do processo 

educativo. 

Além disso, a FABE também compreende o setor de Ouvidoria com um importante 

canal de comunicação entre a IES e toda a comunidade acadêmica. Nesse sentido, 

apresentamos a seguir relatório de atividade do setor os devidos encaminhamentos e ações 

realizadas no período avaliativo.  
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4.5.1 Relatório de atividades Ouvidoria – 2015 

 

 

O relatório da ouvidoria de 2015 apontou apenas 09 manifestações, conforme 

apontado no gráfico que segue. Todas elas formam encaminhadas aos setores competentes 

para o atendimento ao solicitado. 

 

Gráfico 33 – Números da ouvidoria 

 
Fonte: Ouvidoria FABE (2015). 

 

 

4.5.2 Pesquisa de Clima Organizacional 

 

 

 O clima organizacional é um dos principais fatores para o crescimento de qualquer 

organização, pois é através dele que há o diagnóstico da percepção dos colaboradores sobre os 

diversos aspectos da organização. A gestão do clima organizacional objetiva atuar sobre estes 

fatores a fim de aprimorar o ambiente de trabalho, a satisfação, o comprometimento e a 

qualidade de vida dos colaboradores. 

Dessa forma, a FABE elaborou uma Pesquisa de Clima Organizacional. A fim de 

coletar os dados, foi realizada uma pesquisa utilizando o questionário. Segundo Martins 

(2008), ele é o instrumento mais utilizado para a coleta de dados.  Dessa maneira, utilizou-se 

um questionário, o qual foi enviado através de um link via-email (google docs), a todos os 

colaboradores da FABE Este foi composto por 36 questões fechadas de múltipla escolha e três 

questões abertas, sendo respondido pelos pesquisados através de uma escala denominada por 
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Martins (2008) do tipo Likert. Cabe salientar ainda que a aplicação da pesquisa foi realizada 

através de meio eletrônico, do dia 13 de a 25 de novembro de 2016, onde foi possível manter 

sigilo das informações, bem como a preservação dos nomes das pessoas envolvidas. 

A escala foi estruturada em quatro pontos: (1) Insatisfeito, (2) Pouco satisfeito, (3) 

Satisfeito e (4) Muito Satisfeito. Iniciando com uma questão para informar a função de cada 

colaborador na FABE. A tabulação dos dados desta pesquisa foi realizada por meio do google 

docs, o qual gerou gráficos de cada sentença proposta no questionário aplicado. Assim, dos 39 

colaboradores, 32 responderam à pesquisa. Entretanto, salienta-se que três estavam em 

Licença não remunerada para tratar de assuntos particulares, um estava em Licença Gestante, 

ou seja, apenas três não responderam o questionário, representando um percentual de 91,4%. 

Para fins de uso neste relatório, a CPA fará de forma objetiva algumas 

potencialidades, alguns apontamentos e algumas sugestões indicadas pelos docentes na 

pesquisa.  

a) Potencialidades 

 Pessoas estudiosas na IES; maior aproximação com a comunidade marauense; maior 

envolvimento dos alunos nas atividades externas; desenvolvimento de atividades fora da sala 

de aula, aliando teoria e prática; conquista do conceito 4; pastoral acadêmica; ECOFABE; 

nova data da Semana Acadêmica; novos cursos pós-graduação; união do grupo para 

divulgação da FABE; reconhecimento da qualidade no ensino; maior inserção na comunidade; 

momentos de espiritualidade; interação com o meio empresarial marauense; busca 

permanente pelo destaque local e regional; formação continuada de professores; qualificação 

profissional; retomada das atividades junto à comunidade; coesão no grupo de docentes; 

credibilidade; confiança; efetiva atuação do NDE;  

b) Apontamentos 

Poucos professores participando de atividades externas; poucas ações de marketing, 

vendendo a imagem da IES e a qualidade de ensino; divulgações de evento; inserir novos 

cursos; comunicação interna sobre as ações, atividades, projetos e debate conjunto de 

propostas; falta de informação e clareza; construção do calendário acadêmico em conjunto 

com os professores; falta de processos claros e contínuos; maior envolvimento dos 

profissionais de outras cidades; falta de confiança e transparência entre grupos e colegas; 

excesso de solicitações de voluntariado; maior valorização aos professores;  

c) Sugestões e desafios 

Envolvimento maior do diretório acadêmico; maior envolvimento e divulgação da 

mostra científica; incluir as minorias no meio acadêmico; endomarketing mais agressivo; 
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adesão a plano de saúde; adaptar alguns recursos: ventilação, instalações elétricas, internet; 

maior tempo para planejar; decisões mais rápidas e pontuais; maior comprometimento da 

equipe; realização de eventos específicos e melhor programados, envolvendo toda a 

comunidade; valorização salarial dos profissionais; motivação do público interno; maior 

reconhecimento do trabalho realizado; incentivo a participação em eventos externos (moral e 

financeiro); professores mais capacitados; criar um grupo para o planejamento estratégico; 

fortalecer o vínculo com a comunidade; transparência nas decisões; novos cursos de 

graduação. 

 

 

4.6 ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 

 

 

No que diz respeito à acessibilidade, a FABE apresenta condições de acesso às pessoas 

com deficiência e/ou mobilidade reduzida. Todos os prédios estão adaptados com elevadores, 

rampas e banheiros conforme determinado em legislação. Além disso, toda a parte externa da 

IES também atende as demandas, apresentando vagas de estacionamento e infraestrutura 

adequada para a devida circulação. 

Em relação à inclusão, a IES busca oferecer um convívio de igualdade e respeito entre 

os todos os públicos da Instituição, tendo atenção especial para com as pessoas com 

deficiência. Quando necessário ouvir ou orientar algum ser social neste processo de ensino-

aprendizagem, a IES oportuniza o Programa de Interação e Mediação do Acadêmico – PIMA, 

espaço este conduzido por profissionais das áreas de psicologia e serviço social, buscando 

interagir e contribuir na formação e desenvolvimento pessoal e profissional. Direção, 

professores, funcionários e corpo discente, possuem uma relação de respeito e inclusão junto 

às pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida para a garantia de seus direitos e na 

construção de sua cidadania. 
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4.7 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS  

 

 

A Comissão Própria de Avaliação - CPA, em 2015 procurou atender o eixo 

correspondente à opinião dos egressos dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade 

da Associação Brasiliense de Educação - FABE. Durante o mês de novembro foi enviado aos 

e-mails dos egressos um questionário construído no Google Forms®. Até o final do mês, 57 

pessoas responderam e neste capítulo é apresentada a análise dos resultados.   

 O instrumento de coleta de dados era formado por três questões fechadas e duas 

questões abertas. Na primeira pergunta procurou conhecer sobre a atuação do egresso em sua 

área de formação, a segunda sobre a importância da FABE no processo de formação e a 

terceira sobre retornar à FABE. Em relação às questões abertas, a primeira procurou justificar 

os motivos que faria o respondente retornar a Instituição de Ensino Superior - IES e a segunda 

sobre sugestões de melhoria. 

 Conforme análise dos dados a primeira questão aborda sobre a atuação na área de 

formação dos egressos. Dos 57 respondentes, 37 (65%) afirmam que estão atuando na área de 

formação e 20 (35%) afirmam que não (Gráfico 41). Os cursos oferecidos pela FABE 

atendem as características econômicas do município, as quais fazem com que os egressos 

atuem em suas áreas de formação. Mesmo assim, deve-se considerar na pesquisa o número de 

profissionais que não atuam em sua área de formação.  

 

 
Gráfico 34 - Atuação na área de formação 

 
Fonte: Dados CPA (2015). 

 

 Na segunda questão os participantes da pesquisa opinaram sobre a importância da 

FABE em seu processo de formação. Do total de egressos que responderam a pesquisa, a 
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maioria 30 (53%) afirma que foi muito importante. Ainda, 25 (53%) responderam como 

importante e 2 (3%) como pouco importante. Portanto, um número considerável de egressos 

que participaram da pesquisa afirma que a FABE foi de muita importância no processo de 

formação profissional. Os números podem ser observados no Gráfico 43. 

 

Gráfico 35 - Importância da FABE no processo de formação 

 
Fonte: Dados CPA (2015). 

  

 Na terceira e última questão fechada do instrumento de coleta de dados, os egressos 

foram questionados se retornariam ou não à FABE. Conforme pode ser observado no Gráfico 

3, dos 57 respondentes, 51 (89%) afirmaram que retornariam e 6 (11%) que não. Esse número 

expressivo de egressos que retornariam reflete a satisfação dos acadêmicos enquanto 

estiveram na Instituição. Também, pode ser observado como uma oportunidade na oferta de 

novos cursos de pós-graduação e de graduação. Os dados podem ser observados no Gráfico 

44. 
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Gráfico 36 - Se retornaria à FABE 

 
Fonte: Dados CPA (2015). 

  

 A primeira questão aberta do questionário remete à justificativa da questão anterior 

que questiona se o egresso retornaria ou não à Instituição. Conforme os resultados desta 

questão foram divididos em dois quadros. No Quadro 10 é apresentada uma síntese da 

justificativa positiva e no Quadro 11 da negativa, os seja, os pontos que precisam melhorar. 

Conforme pode ser observado, os egressos justificam o retorno na FABE pela qualidade do 

ensino, diferenciação, localização, conceito e valorização. 

 Como pontos positivos destacam-se os principais diferenciais da Instituição e das 

ações realizadas nela. Egressos ressaltam o empenho por parte de todos na FABE, ou seja, o 

diferencial na atuação dos docentes e técnicos-administrativos. Também, os egressos afirmam 

características da vocação da IES inserida na Rede Sagrada Família - SAFA, como 

[...instituição séria...], [...preza os valores...] e [...ambiente família...]. Ainda, egressos 

afirmam que a FABE foi importante para o aprendizado e serviu como apoio ao negócio por 

meio das atividades oferecidas pela IES.  
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Quadro 10 - Por que retornaria à FABE? Pontos positivos 
Qualidade do ensino. 
Diferenciação no mercado de trabalho. 
Retornou para fazer um curso de pós-graduação. 
Gosta da instituição.  
Localização da instituição.  
Boa infraestrutura. 
Cursos de graduação e pós-graduação oferecidos. 
Bom conceito. 
Professores qualificados na graduação e pós-graduação. 
Empenho por parte de todos. 
Importante para o aprendizado. 
Suporte ao meu negócio. 
Instituição “séria”. 
Corpo docente “respeitável”. 
Preza os valores. 
Oferece oportunidade de trabalho. 
Ambiente “família”. 
Valorizar a instituição da nossa cidade.  

Fonte: Dados CPA (2015). 
 

 No Quadro 9 pode ser observado a justificativa dos egressos retornarem à FABE, 

porém as colocações negativas. As mesmas serão avaliadas pela IES para providenciar as 

mudanças necessárias para melhoria.  

 

Quadro 11 - Por que retornaria à FABE? Pontos negativos 
Professores pouco preparados na graduação e pós-graduação. 
Não oferece pós-graduação na área que procura. 
Aulas sem inovação “metódicas”. 
Faculdade com menos “peso” que outras da região. 
Pouca oferta de trabalho nos cursos oferecidos.  
Pouco incentivo à pesquisa e elaboração de artigos.  

Fonte: Dados CPA (2015). 
 

 A segunda questão aberta e última do instrumento de coleta, questionou aos egressos 

sugestões de melhoria para a IES. As sugestões com maior reiteração foram: ampliar a oferta 

de cursos de graduação e pós-graduação; continuar investindo em bons professores; ampliar a 

divulgação da Instituição; ofertar cursos técnicos; melhorar infraestrututura; e outros. Além 

disso, destacam-se colocações positivas da IES como: potencial de crescimento da FABE; 

organização; qualidade; entre outros que podem ser observadas no Quadro 12. 
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Quadro 12 - Sugestões de melhoria  
Ampliar a oferta de cursos de graduação e pós-graduação. 
Continuar investindo em bons professores “professores qualificados”.  
Ampliar divulgação da Instituição.  
Ofertar cursos técnicos. 
Disponibilizar professores com teoria e prática. 
Melhorar infraestrutura (internet, condições das salas). 
Melhorar grade de disciplinas e professores da pós-graduação.  
Continuar com os serviços prestados.  
Buscar professores mestres, doutores e fora de Marau para a pós-graduação.  
Incentivar à pesquisa, participação em eventos e aulas com exemplos práticos do 
cotidiano. 
Promover cursos de aperfeiçoamento. 
Aperfeiçoar os professores da Instituição.  
“Tem potencial para crescer ainda mais”.  
“A Instituição está boa”.  
“Parabéns pelo corpo docente e funcionários, apenas sugiro que não esmoreçam para 
continuar a manter a qualidade”. 
Exigência de estágio para os cursos “vivência prática é muito importante”.  
Ampliar segurança.  
Instituição organizada “me formei há dois anos e ouço falar muito bem da Instituição”. 
Realizar mais semanas acadêmicas “ótima oportunidade para os egressos participarem 
também”. 
Melhorar atendimento nos cursos de pós-graduação. 

Fonte: Dados CPA (2015). 
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EIXO 4 

 

 

5 POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

 

Esta seção será composta pelas avaliações das coordenações, pelas políticas de gestão 

e pelo relatório da sustentabilidade financeira da IES.   

 

 

5.1 AVALIAÇÃO DAS COORDENAÇÕES  

 

 

A CPA considera o trabalho os coordenadores de curso como agentes multiplicadores 

das metas e objetivos da FABE junto à toda comunidade acadêmica e, também como gestores 

na promoção da qualidade de ensino da instituição.  Considerando que o todo é formado pela 

união das partes, os coordenadores deverão compreender-se como mecanismos de ligação 

entre a CPA, o corpo docente o as demais esferas da comunidade acadêmica. Além disso, 

também são agentes qualificadores da comunicação interna o do bom andamento das 

atividades acadêmicas. 

Anualmente, a comissão própria de avaliação - CPA elabora o questionário para 

avaliação das coordenações dos cursos. Este relatório tem por objetivo relatar os dados 

obtidos das respostas dos docentes e discentes da instituição. Os envolvidos receberam em seu 

e-mail os convites gerados pela comissão. Para responder, era necessário o acesso ao 

ambiente acadêmico (WEBGIZ). A pesquisa esteve disponível no período de 18 de novembro 

a 10 de dezembro de 2015. 

O questionário foi elaborado de forma individual por curso, com duas perguntas. 

Tanto docentes como discentes responderam especificamente sobre o seu coordenador. 

Entretanto, para este relatório a comissão optou em compilar os dados dos cursos, ficando a 

informação individual para ser trabalhada internamente. 

Aos docentes foram enviados 38 convites, destes 11 não responderam, derivando 27 

respostas. Por parte dos discentes, foram enviados 208 convites, destes 87 responderam, 

resultando numa abstinência de 58,17%, por parte dos discentes. Esse número chama atenção 

 



77 

da CPA, pois, durante o ano, por várias vezes foi enfatizado a importância da autoavaliação 

institucional. 

A primeira questão abordava o relacionamento e a competência do coordenador para a 

função. Os índices foram positivos, Sendo que dos docentes obteve-se a seguinte avaliação:  

14,81% responderam como bom, 44,45% muito bom e 40,74% excelentes. As respostas dos 

discentes foram: na variável ruim 3,44%, regular 4,6%, bom 25,29%, muito bom 36,78% e 

excelente 29,89%. 

 

Gráfico 37 – Docentes: O coordenador de curso estabelece um bom relacionamento acadêmico e 
demonstra competência no exercício de sua função? 

 
Fonte: CPA 2015, Avaliação institucional – coordenador curso - docentes. 

 

Gráfico 38 – Discentes: O coordenador de curso estabelece um bom relacionamento acadêmico e 
demonstra competência no exercício de sua função? 

 
Fonte: CPA 2015, Avaliação institucional - coordenador curso - discentes 

 

 Como segunda questão, deixou-se um espaço à comunidade acadêmica para 

colocarem as considerações relativas à avaliação do coordenador do curso. Das 27 respostas 

dos docentes, 17 deixaram sua opinião e 10 não opinaram. Nessas considerações têm-se 
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muitos elogios aos coordenadores transcreve-se aqui alguns: “ótimo interlocutor e fomentador 

do desenvolvimento do curso. Sugiro apenas que se tenha um momento no início do ano para 

que possamos discutir as atividades do curso, pensar ações em comum no curso”; “Trabalho 

de qualidade e extrema organização” “muito dedicado”; “Fomenta constantemente o diálogo e 

boas iniciativas entre alunos e professores”; “O coordenador é prestativo, interessado, e 

trabalha com boa parceria com outros coordenadores. Sinto que pode desenvolver uma 

postura mais firme”. Por parte dos discentes das 87 respostas, 20 deixaram suas opiniões e 67 

não se manifestaram. Os que deixaram sua opinião expressam satisfação ao atendimento das 

coordenações. Vale salientar que nos três cursos têm elogios aos coordenadores. Neste 

relatório se descreve aqui alguns: “Sempre fui bem atendida”; “muito prestativo, ótimo 

comunicador, deixando-nos sempre atualizado através de e-mail, excelente trabalho, 

parabéns”; “está bom”; “sempre preocupada com o bom andamento da turma”; “pessoa 

dedicada e focada no trabalho”; “tem organizado vários eventos para o curso que agregam 

muito conhecimento”. 

 

 

5.2 POLÍTICA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOCENTE  

 

 

O Programa de Formação Docente é uma prática comum na FABE e tem por princípio 

a formação conjunta entre os coordenadores e a direção, tendo como referência as lacunas do 

processo pedagógico do ano anterior. Sendo assim todas as discussões devem convergir no 

melhoramento das relações didáticos pedagógicas da IES. 

Vale destacar que o Programa de Formação Docente da FABE está atento a todas as 

oportunidades e meios de qualificação dos processos de ensino aprendizagem, incentivando e 

auxiliando, na medida do possível, a formação em nível Stricto Sensu. A busca da formação 

em nível Stricto Sensu além de ser uma premissa do Ministério da Educação é incentivada e 

discutida em todos os níveis da coordenadoria acadêmica institucional, envolvendo a todos.  

Os encontros de formação docente em 2015 aconteceram em três momentos: no início 

do primeiro semestre, final do primeiro semestre e final do segundo semestre. As temáticas 

desenvolvidas tangenciaram sobre as metas e objetivos do PDI, qualificação dos processos 

pedagógicos, responsabilidade social e incentivo à pesquisa e à formação contimuada. 

Diante dessa perspectiva de formação, os fundamentos pedagógicos da FABE estão 

inspirados na concepção dialética de educação expostos por Paulo Freire. E nisso a frase 
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sugestiva é: “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam em 

comunhão, mediatizados pelo mundo”. Portanto, é uma proposta pedagógica que transcende 

os limites do inatismo, do essencialismo, do racionalismo e do empirismo. 

 

Figura 9 - Registro de encontro de formação docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Divulgação FABE Marau (2015). 

 

Figura 10 - Registro de encontro de formação docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Divulgação FABE Marau (2015). 
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Figura 11 - registro de encontro de formação docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Divulgação FABE Marau – 2015 

 

 

5.3 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

 

Há uma crescente preocupação com o desempenho sustentável das organizações, 

assim como das ações adotadas e da transparência ante seus indicadores. Para a avaliação da 

dimensão, sustentabilidade financeira, de acordo com as orientações do SINAES é de 

fundamental importância a análise das políticas de captação e alocação dos recursos, bem 

como as ações direcionadas à aplicação dos mesmos para os programas de ensino, pesquisa e 

extensão. Nesse sentido, no ano de 2015 a IES apresentou coerência com o seu plano 

orçamentário e as políticas institucionais previstas no PDI. 

No decurso do ano em questão, diversas ações foram adotadas que cooperaram para a 

sustentabilidade financeira: 

a) A IES reafirmou uma parceria com o poder público municipal de Marau. Parceria 

essa entre o Centro Regional/Empresarial da FABE de apoio às micros, pequenas e 

médias empresas com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município; 

b) Cursos de extensão para docentes de escolas municipais de educação infantil; 
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c) Cursos de extensão na área educacional em municípios vizinhos (Casca, Nova 

Bassano, Nova Araçá, Gentil); 

d) Inicio de duas novas turmas pós-graduação lato sensu. 

A instituição possui em sua gestão financeira o planejamento orçamentário que 

permite um acompanhamento e equilíbrio entre receitas e despesas. Neste ano, as principais 

receitas foram: 73,55% provenientes de mensalidades dos cursos de graduação, 9,19% dos 

cursos de pós-graduação, 13,86% da parceria com o poder público municipal de Marau. Os 

cursos de extensão corresponderam somente a 1% do montante da receita. Esse item ficou 

abaixo do projetado e acredita-se que uma das causas derive da falta de recursos das escolas 

estaduais para formação e capacitação dos professores (cenário econômico do Estado do Rio 

Grande do Sul). 

A saúde financeira da Instituição assegura o funcionamento regular e a manutenção de 

infraestrutura física e de todos os processos acadêmicos. Houve a ampliação do acervo 

bibliográfico e capacitação de docentes e pessoal técnico-administrativo da IES. Isso resulta 

em melhor atendimento e qualidade do processo na formação dos discentes. No âmbito do 

ensino, pesquisa e da extensão, a IES possui suas políticas internas direcionando receitas para 

esse fim.   

Atenta à gestão financeira, a instituição preza pelo pagamento em dia de seus 

compromissos assumidos, e com recursos próprios. Ressalta-se que os resultados ficaram 

dentro do valor projetado, o que comprova a eficácia do planejamento orçamentário anual. 

A IES é uma instituição filantrópica e possui responsabilidade e compromisso com a 

comunidade. Nesse sentido, 20% de sua receita é distribuída em gratuidade através em bolsas 

educacionais, atualmente preenchidas com o programa PROUNI. Além disso, a política 

interna de descontos prevê diversos benefícios para discentes, tais como: 10% de desconto 

para funcionários das empresas cadastradas como parceiras da IES, 15% para alunos com 

mais de 45 anos, 2% para alunos que pagarem em dia e outros que estão disponíveis na 

política. Com isso acredita-se que a IES emprega uma constante busca por assegurar o 

cumprimento da sua missão.  

Contudo, o cenário econômico de 2015 não foi em geral muito favorável às 

Instituições de Ensino Superior. Não obstante o aumento da inadimplência, o acréscimo das 

taxas de desemprego nas organizações, mudanças no sistema do FIES, a IES mostrou-se 

estruturada e capacitada para enfrentar os desafios e consequentemente buscar o cumprimento 

das metas e das prioridades estabelecidas do PDI. Cada vez mais a boa gestão dos recursos é 
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fundamental para o aperfeiçoamento do serviço prestado quanto para a sua sustentabilidade 

financeira.    

 

 

5.4 AVALIAÇÃO DOCENTE SOBRE AS POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

 

Os docentes da FABE foram indagados pela CPA sobre como avaliam o acesso aos 

regimentos, estatutos, organogramas e normas acadêmicas da instituição. Dos respondentes, 

6% consideram ruim, outros 6% consideram regular, 28% consideram bom, 56% avaliaram 

como muito bom e 6% consideram excelente. O gráfico abaixo estampa os resultados. 

 

Gráfico 39 – Docentes: Acesso a regimentos, estatutos, organogramas e normas 

 
Fonte: CPA (2015). 

 

 

5.5 AVALIAÇÃO DISCENTE SOBRE AS POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

 

A CPA indagou os discentes sobre o tem acesso aos regimentos, estatutos, 

organogramas e normas acadêmicas da instituição. Dos respondentes, 25% avaliaram como 

ruim o acesso, 22% como regular, já 51% consideram bom e finalizando 3% avaliaram como 

excelente, conforme demonstra o Gráfico 48. 
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Gráfico 40 – Discentes: Acesso a regimentos, estatutos, organogramas e normas 

 
Fonte: CPA (2015). 
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EIXO 5  

 

 

6 INFRAESTRUTURA  

 

 

A avaliação da infraestrutura física, conforme orientações do Sinaes, deve 

compreender a análise da infraestrutura da instituição, relacionando-a com as atividades 

acadêmicas de formação, de produção e disseminação de conhecimentos e com as finalidades 

próprias da IES. Compreende-se como infraestrutura física o conjunto de salas de aula, 

bibliotecas, laboratórios, áreas de lazer, transporte, equipamentos de informática, redes de 

informações e outros, em função das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Além disso, 

também é preciso considerar as políticas institucionais de conservação, atualização, segurança 

e de estímulo à utilização dos meios em função dos fins, visando assim a da utilização da 

infraestrutura para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras. 

Nesse sentido, a CPA considera que uma boa infraestrutura é fundamental para 

propiciar condições para que o ensino e a pesquisa possam ser desenvolvidos. Também, deve-

se destacar que uma boa infraestrutura física não se mede apenas pelos aspectos quantitativos, 

como número de salas, de laboratórios e bibliotecas, por exemplo, mas também pelos 

qualitativos, como conservação, luminosidade adequada e acessibilidade. Dessa forma, 

importância dessa dimensão revela-se na medida em que através da análise desse conjunto de 

aspectos, pode-se dizer se a IES oferece ou não condições físicas para o desenvolvimento de 

suas propostas pedagógicas e para o adequado funcionamento dos seus cursos. 

Dessa forma, passamos a considerar a seguir os questionários e gráficos da avaliação 

docente e discente a respeito desse aspecto avaliativo. 

 

 

6.1 AVALIAÇÃO DOCENTE DA INFRAESTRUTURA  

 

 

Os docentes avaliaram se a FABE dispõe de infraestrutura adequada para atender às 

demandas acadêmicas. Dos 18 respondentes, todos foram unânimes em afirmar que a IES 

possui sua infraestrutura totalmente adequada para suas finalidades. 
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Gráfico 41 – Docentes: Infraestrutura 

 
Fonte: CPA (2015). 

 

 

6.2 AVALIAÇÃO DISCENTE DA INFRAESTRUTURA  

 

 

Questionados sobre se a FABE dispõe de infraestrutura adequada para atender às 

demandas acadêmicas, os discentes apresentaram as seguintes avaliações. 11% consideram a 

infraestrutura ruim, 26% avaliaram como regular, já para 37% foi consideram bom e 4% 

excelente. 

 

Gráfico 42 – Discentes: Infraestrutura 

 
Fonte: CPA (2015). 

 

 

6.3 AVALIAÇÃO DOCENTE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA IES 

 

 

Em relação aos serviços ofertados pela IES, a CPA elaborou três questões avaliativas 

para apreciação dos docentes. Na primeira delas, os docentes avaliaram os serviços de apoio 
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(limpeza, zeladoria, ouvidoria, tesouraria e RH) oferecidos pela FABE. Do total de 

respondentes, 6% consideram ruim, 22% avaliaram como regular, já para 50% foi 

considerado bom e finalizando 22% consideram muito bom.  

 

Gráfico 43 – Docentes: Serviços de apoio (limpeza, zeladoria, ouvidoria, tesouraria e RH) 

 
Fonte: CPA (2015). 

 

A segunda questão indagou os docentes sobre como avaliam os serviços e produtos 

oferecidos pela cantina. 28% dos respondentes avaliaram como ruim, outros 28% consideram 

regular, 39% consideram bom e 6% avaliaram como muito bom. 

 

Gráfico 44 – Docentes: Serviços oferecidos pela cantina. 

 
Fonte: CPA (2015). 

 

A terceira questão abordou acerca acervo bibliográfico disponível na biblioteca da 

FABE. Dos respondentes 6% consideram o acervo disponível como regular, 22% avaliaram 

como bom e 72% avaliaram como muito bom. 
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Gráfico 45 – Docentes: Acervo bibliográfico disponível na biblioteca 

 
Fonte: CPA (2015). 

 

Por fim, foi deixado um espaço para os docentes fazerem as suas considerações 

relativas aos serviços oferecidos. Dos 18 respondentes, 9 deixaram sugestões, as quais são 

descritas a seguir. Dos respondentes, todos afirmaram que os serviços oferecidos são de 

qualidade, somente considerando que as salas de aula precisam de uma melhor estrutura 

como: data show, cortinas, ambientes climatizados e cadeiras estofadas, cobertura entre os 

dois prédios para os dias de chuva, melhorando assim todo ambiente da IES.  

 

 

6.4 AVALIAÇÃO DISCENTE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA IES 

 

 

Em relação aos serviços ofertados pela IES, a CPA elaborou três questões avaliativas. 

A primeira questão buscou saber como os acadêmicos avaliam os serviços de apoio (limpeza, 

secretaria, zeladoria, ouvidoria, tesouraria e RH) oferecidos pela FABE. 4% dos respondentes 

consideram ruim, 13% como regular, já 29% avaliaram como bom, 38% como muito bom e 

finalizando 15% avaliaram como excelente.  
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Gráfico  46 – Discentes: Serviços de apoio (limpeza, zeladoria, ouvidoria, tesouraria e RH) 

 
Fonte: CPA (2015). 

 

Na segunda questão, buscou-se saber como os acadêmicos avaliam os produtos e 

serviços oferecidos pela cantina. 36% avaliaram como ruim, 35% como regular, já para 22% 

foi considerado bom, para 6% está muito bom e para 1% está excelente. 

 

Gráfico 47 – Discentes: Serviços oferecidos pela cantina 

 
Fonte: CPA (2015). 

 

A terceira questão perguntou aos acadêmicos se os mesmos consideram suficiente e 

atualizado o acervo bibliográfico disponível na biblioteca da FABE. Dos respondentes 3% 

consideraram ruim, 17% avaliou como regular, 43% informou que está bom, 33% considerou 

muito bom e 4% avaliaram como excelente. 
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Gráfico 48 – Discentes: Acervo bibliográfico disponível na biblioteca 

 
Fonte: CPA (2015). 

 

Por fim, a comissão destinou espaço para que os acadêmicos pudessem tecer outras 

considerações relativas aos serviços ofertados pela IES, onde puderam deixar opiniões e 

sugestões. Nesta questão, 67 acadêmicos deixaram suas opiniões e as mais diversas sugestões, 

as quais serão descritas a seguir: Melhoria dos serviços e produtos oferecidos pela cantina, 

cobertura entre os dois prédios para evitar transitar na chuva, melhoria da internet, implantar 

acervo digital, qualificar os professores e aumentar o acervo bibliográfico. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Concluída a análise dos dados coletados no processo de Autoavaliação Institucional de 

2015, a CPA faz seus apontamentos identificando os desafios e potencialidades da FABE.  

Vale ressaltar que o planejamento e a execução do processo autoavaliativo da IES objetivam 

identificar as potencialidades e os desafios que a FABE apresenta com a finalidade de 

contribiir para a qualificação da IES. Tomar a autoavaliação como um instrumento de 

melhorias, permite a esta Instituição refletir periodicamente a sua essência e, portanto, sua 

missão, visão e valores que a definem, do mesmo modo reavaliar suas estratégias, metas e 

objetivos.  

Em relação ao processo de Autoavaliação Institucional 2015, observou-se significativa 

melhora na sua objetividade, finalidade e também na redação deste relatório, realizada em 

conjunto pelos integrantes da comissão. Os questionários foram compostos por questões 

claras e objetivas o que proporcionou a elaboração de uma pesquisa menos complexa e mais 

funcional. Compreende-se que esses avanços se deram devido ao contínuo aperfeiçoamento 

dos membros da CPA para o desempenho de suas funções.  

Em relação ao Desenvolvimento Institucional, pode-se atestar que a IES caminha no 

rumo de seus propósitos de tornar-se referência regional em educação superior. Os 

reconhecimentos do MEC, e de outras instâncias avaliativas, bem como da oferta de novos 

cursos de Pós-graduação e de extensão, aliados à construção do curso de Tecnologia em 

Agronegócio e do Curso de Direito, ambos reivindicados pela comunidade, comprovam os 

avanços e projetam um futuro promissor para a FABE. 

Quanto às políticas acadêmicas, a IES cumpre com as suas atribuições legais e 

regimentais. A oferta de bolsas, financiamentos e descontos especiais atendem a legislação 

regulamentadora. Além disso, garante aos docentes, discentes e técnicos administrativos o 

acesso aos seus documentos oficiais e reguladores de suas práticas acadêmicas. Em relação às 

políticas de gestão, a FABE aposta um uma gestão articulada com toda a comunidade 

acadêmica, promove e desenvolve suas ações de acordo com o contexto em que está inserida, 

considerando as diretrizes previstas pelo PDI, PPI e pelo MEC.  

Ao findarmos este relatório, concluímos que a IES avançou significativamente em 

relação a sua comunicação com a comunidade externa. Para o SINAES, as diretrizes que 

norteiam as ações a serem avaliadas nesta dimensão consistem em observar a consistência das 

propostas de comunicação com a sociedade bem como com a estrutura interna da IES, de 

modo que favoreça a socialização das informações e qualifique a participação coletiva nas 
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atividades promovidas. Por outro lado, recomenda-se a identificação e potencialização de 

ações que possam melhorar a comunicação interna, conforme demanda apresentada na 

pesquisa de clima organizacional e comprovada pela Autoavaliação Institucional conduzida 

pela CPA. 

Por fim, a CPA conclui seu Relatório considerando o processo de Autoavaliação 

Institucional como positivo e evolutivo, revelando novas potencialidades e novos desafios 

para a FABE. Além disso, observou-se que demandas apresentadas no relatório anterior foram 

acatadas pelas IES.  Embora seja visível o seu processo evolutivo, comprovado também nas 

avaliações externas, a comissão considera ainda existirem alguns aspectos que melhor devem 

ser assimilados pela FABE para a qualificação do processo acadêmico.  

Entende-se que a IES, de posse do relatório, a exemplo dos anos anteriores, adotará as 

medidas necessárias para ajustar as fragilidades, e potencializar suas qualidades apontadas 

pela Autoavaliação Institucional. Assim, certamente terá todas as condições de continuar sua 

ascendente caminhada, de seriedade e compromisso na organização e planejamento de ações e 

no fomento ao desenvolvimento da região em que se insere, conforme preveem seus 

documentos oficiais. 
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