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1

INTRODUÇÃO:

1.2

NOME: FACULDADE SÃO JOAQUIM DA BARRA (FAJOB)

1.3

CÓDIGO: 22175

1.4

CARACTERIZAÇÃO DA IES:
A Faculdade de São Joaquim da Barra - FAJOB é uma unidade isolada (Faculdade),

mantida pela Fundação Educacional de Ituverava. Esta última é uma Instituição privada sem
fins lucrativos ou beneficentes.
Os cursos oferecidos pela FAJOB, no município de São Joaquim da Barra, Estado de
São Paulo:

Rua: _Rio Grande do Norte 1470 - Bairro:

Cursos: Licenciatura em Pedagogia (Presencial )
Bacharelado em Engenharia Civil
Bacharelado em Engenharia Mecânica

1.5
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FAJOB
– SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP
A composição da CPA da FAJOB segue os preceitos de inclusão e participação de
todos os envolvidos na comunidade acadêmica: corpo discente, corpo docente, técnicoadministrativo e comunidade externa.
A definição dos membros de cada segmento que integram CPA é realizada por
indicação ou eleição feita pelos pares.
Período de mandato da CPA: 01/04/2019 a 31/03/2020

2

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Os ciclos autoavaliativos desenvolvidos pela Faculdade de São Joaquim da Barra,

podem ser considerados um avanço no sentido de que a Instituição compreende a
importância de conhecer, analisar e propor ações face aos anseios de todos os participantes
da comunidade acadêmica. A ação de se auto avaliar apresentará momentos significativos
que favorecerá o desenvolvimento da instituição, permitindo reflexões importantes sobre o
papel da mesma no presente e as possíveis atitudes para o futuro.
As análises e alguns confrontos entre os resultados obtidos nos ciclos avaliativos
terão fundamental importância para as tomadas de decisões dos órgãos administrativos da
Faculdade de São Joaquim da Barra.
A comparação de resultados obtidos nos ciclos avaliativos e, posteriormente, com os
demais que estão por vir, proporcionarão uma ótima oportunidade de verificar e confirmar a
importância que a Instituição tem no cenário educacional regional, o que compromete,
incentiva e induz a busca constante por maior qualidade.
O programa de autoavaliação utilizará de procedimentos científicos que permitirão a
discussão coletiva.
Todos os agentes da comunidade acadêmica estão se familiarizando com as ações da
autoavaliação, o que valoriza o processo e até mesmo o facilita, já que todos têm a ideia
fundamentada de que o processo de avaliação interna é uma das ferramentas mais
importantes para construir uma instituição sólida, verdadeira e compromissada com a
qualidade e formação de verdadeiros cidadãos, críticos, cônscios, criativos, solidários e
atuantes.

Outro ponto a se destacar, é a total independência que a CPA atua perante os órgãos
administrativos e a mantenedora. Em nenhum momento, houve qualquer tipo de pressão ou
interferência na coleta, tabulação de dados e na sua posterior apresentação.

2.1

TIPO DO RELATÓRIO
Conforme a nota técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065, o relatório referente ao ano

de 2020 será inserido no sistema E-MEC como relatório do triênio 2018/2020, lembrando
que no caso da FAJOB teve o seu início em 2019, o que permite dois anos de avalições.
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OBJETIVOS


Objetivo geral

O objetivo geral do Projeto de Avaliação Institucional da FAJOB é avaliar o
desempenho da instituição em conjunto com a comunidade, permitindo a revisão e o
aperfeiçoamento constante dos projetos acadêmicos e sócio-políticos, alcançando assim a
melhoria da qualidade de ensino.



Objetivos específicos

a) Promover um diagnóstico da Instituição através de avaliações internas e externas,
visando o autoconhecimento da Instituição;
b) Aprimorar a qualidade do ensino;
c) Construir um projeto pedagógico institucional que subsidie o planejamento das
atividades futuras da Instituição;
d) Propor condições de desenvolvimento, fortalecendo o seu compromisso social;
e) Mobilizar, integrar e oportunizar a comunidade acadêmica na identificação e
soluções de eventuais problemas.

4

EXECUÇÃO DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO
Haverá períodos de transição, visto que a renovação é necessária e importante, onde os

novos integrantes terão oportunidade de melhor conhecer a instituição bem como, identificar
possíveis falhas e propor soluções. Neste momento, todos os novos componentes tiveram
contato com todos os relatórios da comissão, da legislação pertinente, além do roteiro de
autoavaliação desenvolvido pelo CONAES.
O modelo de condução dos trabalhos foi marcado, com reuniões periódicas para
realizar todos os procedimentos de autoavaliação. A comissão acredita que a autoavaliação
da FAJOB está bem embasada e conduzida.
As eventuais mudanças serão aplicadas, se necessário, a partir do próximo ciclo de
autoavaliação.
Os dados foram obtidos a partir de consultas à Secretaria Geral, Tesouraria, Biblioteca,
Departamento de Pessoal e Ouvidoria. Outra fonte de informações foi obtida através da
aplicação de questionários ao público interno: alunos, professores, funcionários,
coordenações acadêmicas e administrativas. O público externo constituiu-se de empresas e
comunidade em geral.
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5.1

METODOLOGIA
Autoavaliação: discente
Os discentes participaram da avaliação deste ciclo. Os mesmos respondem a um

questionário previamente preparado pela Comissão Própria de Avaliação que leva em
consideração as 10 dimensões sugeridas pelo SINAES. O questionário é composto por testes
e permite que o aluno possa também descrever alguns pontos que o mesmo ache relevante.
A aplicação deste questionário se dá de forma eletrônica, por meio do portal do aluno,
pela web, no sítio da Faculdade. Tal operação facilita muito a obtenção e a captura dos dados.
Outro ponto a ser destacado é quanto à amostragem dos participantes. A comissão
durante este ciclo, optou por uma amostragem de pelo menos 50 % dos discentes. Os alunos
de graduação têm contato com os questionários aos finais dos dois semestres. Ao acessar o
sítio da FAJOB, os discentes são convidados a participar da avaliação. A CPA tem observado
uma boa participação.

5.2

Autoavaliação: docente e técnico-administrativo.
Os docentes e os técnicos da FAJOB participam anualmente do processo avaliativo,

através da resposta de questionários. A participação é facultativa, no entanto, a CPA tem
conseguido grande adesão (mais de 50% dos docentes).
Os docentes e técnico-administrativos têm a oportunidade de avaliar a FAJOB assim,
como sugerir mudanças que favoreçam o andamento da mesma.

5.3

Autoavaliação da comunidade externa da FAJOB
Neste caso, a CPA avalia a imagem da FAJOB perante a sociedade de São Joaquim

da Barra e região. Por isso são realizadas entrevistas por telefone com o objetivo de verificar
o conceito que a Faculdade de São Joaquim da Barra possui perante a sociedade externa.

5.4

Devolutivas
Os resultados anuais das pesquisas de autoavaliação realizadas pela CPA são

divulgados de várias formas para a comunidade acadêmica.
No caso dos discentes, os mesmo têm acesso aos relatórios de autoavaliação que são
postados ao final de cada ano na página da FAJOB na Web. Neste relatório, os mesmos
podem observar os resultados de desempenho por curso e da Instituição como um todo. A
CPA utiliza-se de cartazes especialmente preparados pelo setor de Marketing da Fundação
Educacional de Ituverava que incentivam aos alunos consultarem estes relatórios.
No caso dos professores, os mesmos participam de reuniões com a equipe da CPA
onde são apresentados os principais resultados das avaliações. Além disso, os professores
podem consultar o relatório da CPA disponibilizado na página da FAJOB.
Cada professor recebe individualmente, através do coordenador do curso em que está
envolvido, um relatório de desempenho feito a partir da avaliação discente o que permite
refletir o seu desempenho em sala.
A comunidade externa é convidada a consultar o relatório através do sítio da FAJOB
e das redes sociais.

5.5

Desenvolvimento

A Comissão Própria de Avaliação da FAJOB embasa-se na Lei 10.861, de 14 de abril
de 2004. As suas ações de autoavaliação abrangem as 10 dimensões prevista.
A CPA da FAJOB desenvolve um processo democrático, sem interferência de qualquer
natureza, buscando conhecer as fragilidades e as potencialidades da Instituição. As ações
promovem constantemente debates, reflexões entre os membros da comunidade acadêmica.
O relatório do ano de 2019, em sua estrutura, segue o Novo Instrumento de Avaliação
Institucional Externa. Este documento está organizado em cinco eixos, contemplando as
dez dimensões do SINAES, descritos a seguir:


Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 08
(Planejamento e Avaliação) do SINAES, o planejamento e Avaliação foram baseadas
no Plano de Desenvolvimento Institucional que será descrito a seguir:



Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões um (Missão e
Plano de Desenvolvimento Institucional) e 03 (Responsabilidade Social da
Instituição) do SINAES.



Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: Abrange as dimensões 02 (Políticas para o Ensino, a
Pesquisa e a Extensão), 04 (Comunicação com a Sociedade) e 09 (Políticas de
Atendimento aos Discentes) do SINAES.



Eixo 4 – Políticas de Gestão: Compreende as dimensões cinco (Políticas de Pessoal),
06 (Organização e Gestão da Institucional) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do
SINAES.



Eixo 5 – Infraestrutura Física: Corresponde à dimensão sete do SINAE.

Os resultados das pesquisas realizadas pela comissão serão apresentados em um
apêndice a seguir.



EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Este eixo é composto pela dimensão 08 do SINAES: Planejamento e avaliação,
especialmente em relação aos processos e eficácia da autoavaliação institucional. Nesta
dimensão, a proposta durante o ciclo foi:

a) Dar continuidade no processo autoavaliativo institucional.
b) Utilizar os resultados das avaliações para a tomada de decisões acadêmicas e
administrativas.
c) Manter ações que conscientizem e sensibilizem todos os atores da comunidade
acadêmica sobre a importância da auto- avaliação.

O quadro 1 mostra as principais ações, fragilidades e potencialidades observadas neste ano.

Quadro – 1: Ações, fragilidades e potencialidades observadas referentes à dimensão 08 do SINAES: Planejamento e avaliação, especialmente em relação
aos processos e eficácia da autoavaliação institucional.

Eixo

Dimensão
8. Planejamento e
avaliação,
especialmente os
processos, resultados e
eficácia da
autoavaliação
institucional.

1. Planejamento
e Avaliação
Institucional

Ações
realizadas
8.1 Constituição de
uma CPA
permanente, integrada
e atuante.
8.2. Avaliação da
Evolução
Institucional nos
Ciclo Avaliativo.
8.3.Avaliação
Constante do
processo de
autoavaliação
Institucional.
8.4.Avaliação da
participação da
comunidade
Acadêmica.
8.5 Avaliação da
autoavaliação
institucional (interna
e externa).
8.6.Avaliação
constante da
qualidade dos
relatórios produzidos
durante o ciclo
avaliativo.

2018

Fragilidade
2019
8.3 Existência de
respostas padronizadas
pelos alunos (resposta
em apenas uma
alternativa).

Resultados Alcançados
Potencialidades
2020
2019
2020
.
8.3Participante
ainda
deficiente por
parte dos
alunos,

8.1 Reuniões
comprometidas
devido as
restrições
impostas pela
pandemia do
COVID-19)

8.Dificuldade
em apresentar
a atuação da
CPA para os
alunos devido
à Pandemia do
COVID- 19)

Observações

2021

8.1 Uso de resultados
da autoavaliação para a
tomada de decisão e
planejamento.

8.1 Uso de resultados da
autoavaliação para a
tomada de decisão e
planejamento.

8.2 Independência
plena da CPA em
relação à mantenedora.

8.2 Independência plena da
CPA em relação à
mantenedora.
8.3.A evolução
institucional foi observada
neste ciclo avaliativo.
8.4. Pesquisa com docentes
e discentes sobre o retorno
das aulas presenciais,
maioria optaram para início
de 2021.

Fonte: Pesquisa
com os
componentes da
CPA.



EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PLANEJAMENTO E
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Este eixo contempla a Dimensão 1 – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional

e Dimensão 3 – Responsabilidade Social. Neste eixo, a proposta durante o ciclo foi:

a) Permitir a articulação constante entre a Missão e o PDI.
b) Incentivar a participação cada vez maior da comunidade acadêmica em conhecer os
documentos institucionais da FAJOB.
c) Manter o mesmo nível de responsabilidade social da FAJOB.

O quadro 2 mostra as principais ações, fragilidades e potencialidades, deste eixo observado
neste ano.

Quadro – 2: Ações, fragilidades e potencialidades observadas, referentes à dimensão 1 – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional e dimensão 3 –
Responsabilidade Social. Neste eixo, a proposta durante o ciclo foi:

Resultados Alcançados
Eixo

Dimensão

Ações realizadas

1. Missão e o Plano
de Desenvolvimento
Institucional

1.1. Identificar o
conhecimento da
Missão da Instituição
por todos os
componentes da
Comunidade
Acadêmica.

Fragilidade
2018

2.
Desenvolvimento
Institucional

2019

1. 1 O PDI é
pouco conhecido
para alguns
discentes e
funcionários
administrativos.

1.2. Identificar o
conhecimento do PDI
pelos integrantes da
Instituição.

1.2 Alguns
docentes
apresentam ainda
dúvidas sobre o
PDI.

1.3. Avaliar a
qualidade do PDI e
verificar se o mesmo
está adequado ao
momento da
Instituição.

Potencialidades
2020

2018

2.1 Houve uma
melhora na
participação e
conhecimento do
PDI.
2.2. Docentes e
funcionários que
apresentam
dúvidas são
parte daqueles
novos
contratados.

1.5. Avaliação a
coerência entre o PDI
e as práticas de
extensão
1.6. Avaliação entre a
coerência do PDI e as
atividades de
pesquisa/iniciação
científica, tecnológica,
artística e cultural.

2019

2020

1.1. A Missão da
Instituição se mostra
clara principalmente
para os docentes,
existem funcionários
que ainda possuem
algumas
dificuldades de
entendimento.

2.2. O PDI da FAJOB
demonstra qualidade e
sintonia com o atual
momento da
Instituição.

1.2. O PDI da
FAJOB demonstra
qualidade e
demonstra sintonia
com o atual
momento da
Instituição.

1.4 Avaliar a
coerência entre o PDI
e as atividades de
ensino de graduação e
de pós-graduação.

3.1. Grande número
de bolsistas.
3.2. A maioria dos
alunos são oriundos
da escola pública.
3.3. Os bolsistas
apresentam baixa
renda familiar.

3.1. Crise
econômica
ocasionou
trancamentos de
matrículas nos
diversos cursos.

l.

Observações

3.4. Elevado
número de
convênios com
prefeituras,
empresas privadas,
Estado e União

2.3. As atividades
pesquisa, ensino
extensão estão
coerentes com o PDI
da FAJOB.
2.4. As atividades de
ensino práticas de
extensão estão
coerentes com o PDI
da FAJOB.
3.1. A quantia de
alunos bolsistas,
proporcionalmente é
elevada.
3.2. Grande parte dos
alunos são oriundos da
escola pública.
3.3. Os bolsistas
pertencem ao grupo de
baixa renda familiar.
3.4. Aumento do
número de convênio
de estágio
3.5. A FAJOB
apresenta ações
afirmativas de defesa

Fonte de
consultas:
questionários
aplicados e
PDI da
Instituição

3.4. Falta de
ações
específicas que
favoreçam a
produção
artística e dos
patrimônios
culturais.

3. Responsabilidade
Social da Instituição
3.1. Levantamento do
nível social dos
alunos.
3.2.Levantamento do
número de bolsistas.

3.3. Levantamento do
número e tipos de
convênios.
3.4. Levantamento do
número de ações
sociais, defesa do
meio ambientes,
produções artísticas e
dos patrimônios
culturais
3.5. Levantamento das
ações afirmativas de
defesa e promoção
dos direitos humanos
e igualdade étnicoracial.

3.5. A FAJOB
apresentou ações
afirmativas de
defesa e promoção
dos direitos
humanos e
igualdade étnicoracia

e promoção dos
direitos humanos e
igualdade étnicoracial.



EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
Este eixo contempla as dimensões Políticas Acadêmicas: Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: abrange

as Dimensões 2 (Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão), 4 (Comunicação com a Sociedade)
e 9 (Políticas de Atendimento aos Discentes) do SINAES.
Neste eixo, foram abordados os seguintes aspectos:

a) Avaliação dos projetos pedagógicos dos cursos da FAJOB.
b) Implantar uma política de atendimento ao egresso.
c) Avaliar as políticas de ensino, pesquisa e extensão.
d) Avaliar os canais de comunicação internos e externos da FAJOB.

O quadro 3 mostra as principais ações, fragilidades e potencialidades, das dimensões Políticas
Acadêmicas: abrange as dimensões 2 de (Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão), 4
(Comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas de Atendimento aos Discentes) do SINAES.

Eixo

3. Políticas
Acadêmicas

Ações programadas na
proposta

Ações
realizadas

2. Política para o Ensino, a
pesquisa, a pós-graduação, a
extensão e as respectivas
formas de operacionalização,
incluído os procedimentos
para estímulo à produção
acadêmica, às bolsas de
pesquisa, de monitoria e
demais modalidades.

2.1. Avaliar a
qualidade de
Ensino, pesquisa e
pós-graduação.
2.2 Verificar o
número de bolsas
de pesquisas, e
monitorias.
2.3 Verificar a
existências de
estímulos à
produção
acadêmica.
2.4. Avaliação
das políticas de
ensino e ações
acadêmicoadministrativas
para os cursos de
graduação.
2.5. Avaliação
das políticas de
ensino e ações
acadêmicoadministrativas
para os cursos de
pós-graduação
lato sensu.

Resultados Alcançados
2018

Fragilidade
2019
.2. Vários alunos
possuem
dificuldades
financeiras para
participarem de
simpósios e/ou
congressos.

2.4. Pequeno
número de ações
culturais.

2020

2018
.

2. Vários alunos
possuem
dificuldades
financeiras para
participarem de
simpósios e/ou
congressos.
2.3. Inexistência
de um programa
de Iniciação
científica. 2.3. A
condição
socioeconômica
determina que
maioria precise
trabalhar durante
o curso, assim
poucos podem se
dedicar a
pesquisa.

2.4. Pequeno
número de ações
culturais.

OBS:- Ano
atípico devido a
Pandemia

Potencialidades
2019
2.1. A organização
didática pedagógica
dos cursos de
graduação.

2.3. Existência de
uma revista científica
de qualidade.
2.4. Existência de
normas determinadas
pela mantenedora
para auxílio para
participação em
congressos por alunos
d4.1. A instituição é
bem avaliada perante
a sociedade;
4.2. Os cursos
oferecidos são de
conhecimento da
sociedade;
4.3. Os cursos tem
uma boa avaliação
perante a sociedade;

9.1. O programa de
nivelamento da
FAJOB atinge todos
os cursos.
9.3. Facilidade de
contato dos alunos

Observações
2020

2.1. A estruturação
didática pedagógica
dos cursos de
graduação.
2.3. Presença de uma
revista científica de
qualidade.

Fonte de consultas:
resultados de
questionários,
documentos
fornecidos pelos
coordenadores;
relatórios de
avaliação; projetos
pedagógicos dos
cursos.

com os coordenadores
e professores.

2.6. Avaliação das
Políticas
institucionais e
ações acadêmicoadministrativas
para a pesquisa,
ou iniciação
científica, artística
e cultural.

9.4. Qualidade no
horário de
atendimento
executado pelos
departamentos
a FAJOB

2.7. Avaliação das
políticas
institucionais e
ações acadêmicasadministrativas
para a extensão.
2.8. Avaliações
das políticas
institucionais de
estímulo à difusão
das produções
acadêmicas,
científicas,
didáticos
pedagógicos,
artística cultural.

4.1 Levantamento
da imagem que a
FAJOB possui
perante a região.
4. A comunicação com a
Sociedade

Dificuldade em
comunicação com
a Sociedade
Joaquinense. Fato
este agravado pela
Pandemia.

4.2 Existência de
canais de
comunicação
interna.

9.1 Facilidade de
acesso dos alunos em

9. Políticas de atendimento
aos estudantes.

9.1 Levantamento
do grau de
satisfação dos
alunos.
9.2 Levantamento
do grau de
satisfação dos
egressos.
9.3. Avalição dos
programas de
atendimento aos
estudantes
9.4. Avaliação
dos Programas de
apoio à realização
de eventos
internos, externos
e à produção
discente.
9.5. Avaliação dos
egressos em
relação ao
desempenho
econômico

relação à direção
geral.
9.2 Facilidade de
contato dos alunos
com os
coordenadores e
professores.
9.3 Disponibilização
da Ouvidoria.
9.4. A identificação
do nome/logotipo
FFCL, tem
melhorado
significativamente



EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

Este eixo contempla as dimensões Políticas de Gestão: compreende as Dimensões 5 (Políticas
de Pessoal), 6 (Organização e Gestão da Institucional) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do SINAES.

Neste eixo, foram abordados os seguintes aspectos:

a) Valorização da formação do corpo docente e funcionários do técnico administrativo.
b) Identificação da satisfação do corpo docente e funcionários do técnico administrativo
c) Identificação da forma de funcionamento dos colegiados dos cursos e Colegiados da FAJOB,
em relação à independência da mantenedora.
d) Avaliação do balanço financeiro da FAJOB.

O quadro 4 mostra as principais ações, fragilidades e potencialidades, das dimensões 5 (Políticas
de Pessoal), 6 (Organização e Gestão da Institucional) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do SINAES.

Resultados Alcançados
Eixo

Dimensão

Ações realizadas
2018

5. Política de pessoal, as
carreiras do corpo docente e
do corpo técnico
administrativo, seu
aperfeiçoamento,
desenvolvimento
profissional e suas
condições de trabalho.

5.1.Levantamento da
existência de planos
de carreiras de
docentes e do corpo
técnicoadministrativo.
5.2 Levantamento
do grau de satisfação
dos funcionários e
professores.

Fragilidade
2019

2018

5.1 A maioria dos
professores
apresentam-se
satisfeitos.
5.1. Há
entendimento
quanto ao plano de
carreira, alguns
relacionam à
situação
econômica.

5.3 Levantamento
das condições de
trabalho

5.2 A IES oferece aos
funcionários a
possibilidade de
completar os seus
estudos e bolsas para
seus dependentes.
5.3 Os professores têm
a possibilidade de
completar os seus
estudos, incentivo a
pós-graduação.

5.4 Avaliação
Política de formação
e capacitação de
docente

4.
Políticas
de
Gestão

2020

Potencialidades
2019

5.5. Avaliação da
Política de formação
e capacitação do
corpo técnico
administrativo,

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

6.1 Constatação de que
a mantenedora não
influência a decisão
dos colegiados.

6.1. Avaliação da
gestão Institucional

6.2. Avaliação de
registro acadêmico

6.1. Constatação
de comunicação
ainda com falhas
entre os setores
administrativos.

Observações
2020

5.1 Boa parte do
efetivo de
docentes,
apresentam-se
satisfeitos.
5.2 A IES oferece
aos funcionários
a possibilidade de
completar os seus
estudos e bolsas
para seus
dependentes.
5.3 Os docentes
têm a
possibilidade de
completar os
seus estudos,
incentivo a pósgraduação. (Lato
Sensu e Stricto
Sensu)

da comunidade universitária
nos processos decisórios.

10. Sustentabilidade
Financeira, tendo em vista o
significado social da
continuidade dos
compromissos na oferta da
educação superior

10.1. Avaliação da
Sustentabilidade
financeira.
10.2. Avaliação da
relação entre o
planejamento
financeiro e a gestão
institucional.

6.2. Falta de
participação ativa
de funcionários
nos órgãos
colegiados
(desinteresse de
alguns)
10.1.
Inadimplência a
partir do segundo
semestre.

Queda na
receita e
dificuldade em
formação de
turmas. As
turmas diurnas
não
presentaram
demanda

10.1. A Mantenedora
apresenta uma posição
estável
financeiramente, no
entanto o BALANÇO
referente a 2019 não
havia sido auditado até
o fechamento deste
relatório.



EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA

Este eixo contempla a Infraestrutura:

Neste eixo, foram abordados os seguintes aspectos:

a) Avaliação a qualidade das instalações físicas.

O quadro 5 mostra as principais ações, fragilidades e potencialidades, dimensão 7 - Infraestrutura
Física do SINAES.

Eixo

Ações programadas
na proposta
7. Infraestrutura física,
especialmente a de ensino
e de pesquisa, biblioteca,
recurso de informação e
comunicação.

Ações
realizadas
7.1. Avaliação das
Instalações
administrativas
7.2. Avaliações das
salas de aulas
7.3.Avaliação do
auditório
7.4.Avaliação das
salas de aulas
7.5.Avaliação dos
espaços de
atendimento aos
alunos

5.
Infraestrutura

7.6. Avaliação da
Infraestrutura da
CPA.
7.7.Avaliação dos
gabinetes de
professores em
tempo Integral
7.8. Avaliação das
Instalações
sanitárias
7.9. Avaliação da
Infraestrutura da
Biblioteca.
7.10. Avaliação dos
serviços e
informatização da
Biblioteca.

Resultados Alcançados
2018

Fragilidade
2019
7.3 Lousa verde
(giz) por lousabranca (caneta)
e/ou lousa
eletrônica.

2020

2018
.

7.1. Necessidade
de investimento
na melhoria do
sistema de
internet.

Potencialidades
2019
7.1. Condições de
estrutura física e
mobiliário
adequadas
7.2. Implantação da
Acessibilidade.
7.3. Política de
aquisição e
renovação de acervo
da biblioteca.
7.4. Disponibilidade
do sistema wireless

Observações
2020

7.2 Melhora na
acessibilidade aos
portadores de
deficiência física

7.11. Avaliação do
plano de
atualização do
acervo da
Biblioteca
7.12. Avaliação das
salas de apoio de
informática .

7.13.Avaliação das
tecnologias de
informação e
comunicação.
7.14. Avaliação dos
laboratórios.
7.15.Avaliação dos
Espaço de
convivência.

5.6

ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
Após análise dos dados e informações coletadas pela Comissão Própria de

Avaliação da FAJOB, observa-se que há vários avanços e desafios a serem enfrentados
conforme o quadro abaixo:

Eixo

1. Planejamento e
Avaliação
Institucional

Avanço
1. Processo
Avaliativo
consolidado.
2. Participação
efetiva dos
discentes e
professores

4. Políticas de
Gestão

1. Participação
mais efetiva
dos
funcionários
técnicos
1. Implantação de
ações para
sensibilização
da comunidade
acadêmica para
conhecimento
dos
documentos
oficiais da
FAJOB.

2.
Desenvolvimento
Institucional:

3. Políticas
Acadêmicas

Desafio

1. Existência de
ações de extensão
consolidadas.

3. Diminuir a
evasão de alunos
2. Estabelecimento de com problemas
um programa de
financeiros.
autofinanciamento.

Situação em
relação ao PDI

A avaliação
Institucional está
implantada

A dimensão está
implantada.

A dimensão 3
está implantada
segundo o PDI
vigente.
A comunicação
com a sociedade
está implantada,
podendo ser
potencializada de
acordo com
novas
tecnologias.
A política de
atendimento aos
discentes está
implantada,
devendo
apresentar
melhorias nas
políticas de
atendimento.

1. Satisfação dos
As políticas de
técnicos
Pessoal estão
administrativos,
implantadas.
principalmente em
relação aos salários.

A dimensão da
organização e
Gestão da
Instituição está
implantada.
A dimensão da
sustentabilidade
financeira está
dentro das
expectativas
previstas.

5. Infraestrutura
Física

5.7

1. Manutenção
constante no
complexo de salas de
aulas.

1. Implantação dos
novos Laboratórios
da FAJOB

A dimensão
infraestrutura
está parcialmente
implantada, com
a construção de
novos
laboratórios dos
cursos de
engenharia.

AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE

5.7.1 Resultados incorporados no planejamento da gestão acadêmicoadministrativa, a partir do Eixo 1.
a) Incremento do processo avaliativo da FAJOB: A direção da mantenedora
se comprometeu em melhorar as ferramentas e recursos que são utilizados
na autoavaliação.
b) Melhoria na conscientização dos funcionários técnicos administrativos: A
CPA realizará reuniões específicas com os funcionários administrativos
mostrando a importância do processo avaliativo.
c) Utilização de setor de Marketing da Fundação Educacional de Ituverava
no processo de sensibilização da comunidade acadêmica, além de auxiliar
na divulgação dos resultados.

5.7.2 Resultados incorporados no
administrativa, a partir do Eixo 2.

planejamento

da

gestão

acadêmico-

a) Utilização de setor de Marketing da Fundação Educacional de Ituverava
no processo de sensibilização da comunidade sobre o conhecimento sobre
o PDI.
b) Em 2019, a Fundação Educacional de Ituverava implantou uma comissão
especial de ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos
e igualdade étnico-racial.

5.7.3 Resultados incorporados no
administrativa, a partir do Eixo 3.

planejamento

da

gestão

acadêmico-

a) Revisão dos projetos pedagógicos de todos os cursos, de modo a ajustá-los às
diretrizes curriculares e atender as necessidades do mercado de trabalho;
b) Levantamento sobre as razões da evasão no ato do trancamento das matrículas;
c) Aperfeiçoamento do Programa de Apoio ao Discente, principalmente ao
ingressante.

5.7.4 Resultados incorporados no
administrativa, a partir do Eixo 4.

planejamento

da

gestão

acadêmico-

da

gestão

acadêmico-

a) Revisão do plano de carreira docente e funcionários.

5.7.5 Resultados incorporados no
administrativa, a partir do Eixo 5.

planejamento

a) Programa de Ampliação e melhoria dos Laboratórios da /FAJOB.
b) Projeto de climatização das salas.
c) Melhoria nas salas de atendimento discentes, docentes e coordenação.

6

O ÍNDICE GERAL DE CURSOS DA INSTITUIÇÃO (IGC)

A IES ainda não participou das avaliações, por ter sido implantada no ano de 2019,
não apesentando turma concluída

7

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Faculdade de São Joaquim da Barra, é uma IES que almeja incessantemente a

qualidade de ensino superior, objetivando satisfazer todos os componentes da
Comunidade Acadêmica.
A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de São Joaquim da Barra acredita
que nas avaliações os resultados serão satisfatórios, principalmente pela objetividade,
responsabilidade e confiança da comunidade, tornando-se parte do cotidiano da
Instituição.
São Joaquim da Barra-SP, 25 de março de 2020.

RELATÓRIO DO RESULTADO DAS PESQUISAS
INSTITUCIONAL 2020

1. EGRESSOS – AINDA NÃO HÁ ESSE GRUPO

2

PESQUISA INSTITUCIONAL 2020

2.1. CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
Conforme questionário apresentado aos alunos do curso de Licenciatura Plena em
Pedagogia, da Faculdade de São Joaquim da Barra, obteve-se o seguinte resultado:
Perguntado se os objetivos das disciplinas ficaram claros 67% dos alunos
responderam que possuem muito bom conhecimento, 33% afirmam que possuem bom
conhecimento sobre os objetivos das disciplinas.

0%

0%

0%
5 - Muito Bom

33%

4 - Bom
3 - Regular
67%

2 - Ruim
1 - Não se aplica

Gráfico nº 1: Conhecimento sobre o objetivo da disciplina.

O gráfico abaixo, 84% do alunos do curso, consideram bom e muito bom
apresenta a utilização de novos recursos tecnológicos nas aulas,

5 - Muito Bom

0%
7%

9%

4 - Bom
3 - Regular
55%

29%

2 - Ruim
1 - Não se
aplica

Gráfico nº 2 : Utilização de novos métodos de ensino e recursos tecnológicos.

Quanto ao desenvolvimento dos conteúdos 80% dos entrevistados afirmam que o
professor desempenha com coerência e clareza muito boa os conteúdos da disciplina, 20%
disseram que o desempenho é bom.
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80%
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Gráfico nº 3: O desempenho do professor em relação ao domínio dos conteúdos da disciplina.

Em relação a pontualidade, 71% dos alunos do curso de Pedagogia da Fajob,
consideram este item muito bom. O restante 29% consideraram bom.

.
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Gráfico nº 4: Pontualidade do professor e cumprimento dos horários de aula.

Todo os alunos do curso de Pedagogia da FAJOB, que participaram da pesquisa,
consideram que a didática utilizada pelos professores eram boa (31%) ou muito boa
(69%).
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Gráfico nº 5: A didática utilizada pelo professor para ministrar a disciplina.

Em relação ao incentivo dos professores para que os alunos participem das
discussões, temos os seguintes resultados: 5% dos entrevistados consideraram regular,
31% boa e 64% muito boa.
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Gráfico nº 6: O incentivo do professor para que os alunos participem das discussões em sala da
aula

A bibliografia indicada para 76% dos alunos foi boa e para 24% dos entrevistados
foi boa.
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Gráfico nº 7: A bibliografia indicada para a disciplina.

Quando perguntado a respeito da adequação dos equipamentos nos laboratórios
utilizados pela disciplina, 58% do alunos consideraram muito boa, 40 % consideraram
boa e apenas 2% consideraram regular.
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Gráfico nº 8: A adequação dos equipamentos nos laboratórios utilizados pela disciplina.

Quando perguntado se foi apresentado no início do curso o plano de ensino da
disciplina, objetivos, ementa, conteúdos, sistema de avaliação e metodologia 27% dos
alunos responderam que a apresentação foi boa e 73% disseram que foi regula.
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Gráfico nº 9: A apresentação do Plano de Ensino da disciplina no início do semestre (o Plano
de Ensino contém objetivos da disciplina, ementa, conteúdo programático, metodologia de
ensino e avaliação).

Perguntado se o professor domina totalmente os conteúdos 20% dos alunos
responderam que o desempenho do professor e domínio da disciplina foi bom, e 80%
considerou muito bom o desempenho dos professores.
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Gráfico nº 10: O desempenho do professor em relação ao domínio dos conteúdos da disciplina.

Quanto ao O acervo da biblioteca para atender as necessidades da disciplina. Considere
a qualidade e a quantidade de livros disponíveis, 5% dos alunos consideraram regular, 44% bom
e 55% muito bom
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Gráfico nº 11: O acervo da biblioteca para atender as necessidades da disciplina. Considere a
qualidade e a quantidade de livros disponíveis.

O item relativo aos sistemas de avaliação utilizados pelo professor, 2%
consideraram regular, 27% consideraram boa e 71% consideraram muito boa.
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Gráfico nº 12: O sistema de avaliação utilizado pelo professor.

A Apresentação e discussão dos resultados das avaliações em sala de aula foi
avaliada com regular para 2%, Os alunos que consideraram bom foi de 31% e 67%
consideraram muito bom
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Gráfico nº 13: Apresentação e discussão dos resultados das avaliações em sala de aula.

Questionado se a biblioteca possui livros de qualidade e variedade suficientes para
atender as necessidades da disciplina, 44% responderam que o acervo em qualidade e
quantidade é bom e 5% acham que é regular e 51% consideraram muito boa.
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Gráfico nº 14: O acervo da biblioteca para atender as necessidades da disciplina. Considere a
qualidade e a quantidade de livros disponíveis.

2.2

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Conforme questionário apresentado aos alunos do curso de Engenharia Civil, da

Faculdade de São Joaquim da Barra, obteve-se o seguinte resultado:
Segundo os alunos do curso de Engenharia Civil consideraram que a interação
entre aluno e professor é muito boa para 58%. Outros 19% consideraram boas. Como
regular 6% e 14% acharam ruim. Três por cento, não soube ou não quis responder
3%
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14%
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58%

2 - Ruim
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Gráfico nº 15: A interação professor/aluno.

Os professores utilizavam uma didática muito boa para 67%, 11%, dos alunos
consideraram boa. Onze por cento consideraram regular. Quatorze por cento
consideraram ruim. Três por cento, não soube ou não quis responder
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Gráfico nº 16: A didática utilizada pelo professor para ministrar a disciplina.

Segundo 61% consideraram que os professores utilizam muito bem, os novos
métodos de ensino e recursos tecnológicos. Foram considerados bom, 19% . Como
regular, 6% e consideraram ruim, apenas 8%. Seis por cento, não soube ou não quis
responder
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Gráfico nº 17: Utilização de novos métodos de ensino e recursos tecnológicos.

Sessenta e quatro por cento dos alunos consideraram que o sistema de avaliação
utilizado pelo professor muito bom. Vinte e dois por cento consideraram boa. Como
regular, 3% e 8% consideraram ruim. Três por cento, não soube ou não quis responder
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Gráfico nº 18: O sistema de avaliação utilizado pelo professor.

A apresentação e discussão dos resultados das avaliações em sala de aula foi
considerada muito boa por 59% dos alunos. Vinte e dois por cento consideraram boa.
Oito por cento consideraram regular e 8% foi considerado ruim. Três por cento, não soube
ou não quis responder
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Gráfico nº 19: Apresentação e discussão dos resultados das avaliações em sala de aula.

Sessenta e sete por cento dos alunos consideraram muito boa a Pontualidade do
professor e cumprimento dos horários de aula. Quatorze por cento consideraram boa a
pontualidade e 5% consideraram regular. Onze consideraram uma pontualidade ruim.
Três por cento, não soube ou não quis responder
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Gráfico nº 20: Pontualidade do professor e cumprimento dos horários de aula.

A adequação dos equipamentos nos laboratórios utilizados pela disciplina foram
considerados muito bom por 64%. Dezessete por cento consideraram bom. Como regular
foram considerados 5%. Seis por cento consideraram ruim. Oito por cento, não soube ou
não quis responder
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Gráfico nº 21: A adequação dos equipamentos nos laboratórios utilizados pela disciplina.

Perguntado se os objetivos das disciplinas ficaram claros 36% dos alunos
responderam que o conhecimento sobre os objetivos das disciplinas que possuem é muito
bom, 42% afirmaram que é bom, 11% disseram que é regular e 8% acham que é ruim.
Três por cento, não soube ou não quis responder
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Gráfico nº 22: O conhecimento que você tem sobre os objetivos da disciplina.

Quanto ao desempenho do professor e domínio dos conteúdos 64% afirmaram que
é muito bom, 14% acharam bom, 5% disseram que é regular e 14% consideraram ruim.
Três por cento, não soube ou não quis responder
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Gráfico nº 23: O desempenho do professor em relação ao domínio dos conteúdos da disciplina.

A bibliografia indicada foi muito boa para 53%, responderam que a indicação foi
boa 28%, 11% afirmaram que foi regular, 5% acharam ruim. Três por cento, não soube
ou não quis responder

5 - Muito Bom

5% 3%

4 - Bom
11%
3 - Regular
53%

28%

2 - Ruim
1 - Não se
aplica

Gráfico nº 24: A bibliografia indicada para a disciplina.

Quando perguntado se foi apresentado no início do curso o plano de ensino da
disciplina, objetivos, ementa, conteúdos, sistema de avaliação e metodologia 50% dos
alunos responderam que foi muito boa a apresentação, 30% afirmaram que foi boa, 14%
disseram que foi regular e 3% acharam ruim. Três por cento, não soube ou não quis
responder
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Gráfico nº 25: A apresentação do Plano de Ensino da disciplina no início do semestre (o Plano
de Ensino contém objetivos da disciplina, ementa, conteúdo programático, metodologia de
ensino e avaliação).

Perguntado se o professor apresenta coerência e clareza no desenvolvimento dos
conteúdos durante a disciplina domina os conteúdos da disciplina 61% dos alunos
responderam que dominam muito bem, 17% responderam que o domínio é bom, 5%
disseram que é regular e 14% acharam ruim. Três por cento, não soube ou não quis
responder

5 - Muito Bom

3%

4 - Bom

14%
5%

3 - Regular
17%

61%

2 - Ruim
1 - Não se
aplica

Gráfico nº 26: O desempenho do professor em relação a coerência e clareza no desenvolvimento
dos conteúdos durante a disciplina.

Quanto ao incentivo do professor para a participação dos alunos na discussão de
assuntos tratados na sala de aula 59% dos alunos afirmam que é muito bom, 22% disseram
que foi bom, 8% acharam que é regular e 8% classificaram como ruim. Três por cento,
não soube ou não quis responder
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Gráfico nº 27: O incentivo do professor para que os alunos participem das discussões em sala
da aula.

Perguntado se os resultados das avaliações são apresentados e discutidos em sala
de aula 45% dos alunos responderam que a apresentação é muito boa, 25% afirmaram
que é boa, 22% acham regular, 8% consideraram ruim.
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Gráfico nº 28: Apresentação e discussão dos resultados das avaliações em sala de aula.

Questionado se a biblioteca possui livros de qualidade e variedade suficientes para
atender as necessidades da disciplina, 67% responderam que o acervo é muito bom, 17%
afirmaram que é bom, 3% acham regular e 5% consideram ruim. Três por cento, não
soube ou não quis responder
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Gráfico nº 29: O acervo da biblioteca para atender as necessidades da disciplina. Considere a
qualidade e a quantidade de livros disponíveis.

2.3

CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA
Segundo os alunos do curso de Engenharia Mecânica consideraram que a

interação entre aluno e professor é muito boa para 61%. Outros 22% consideraram boas.
Como regular 11%, 14% acharam ruim e 6% não soube ou não quis responder.
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Gráfico nº 30: A interação professor/aluno

Os professores utilizavam uma didática muito boa para 50%, 33%, dos alunos
consideraram boa. Onze por cento consideraram regular. Seis não soube ou não quis
responder
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Gráfico nº 31: A didática utilizada pelo professor para ministrar a disciplina.

Segundo 28% consideraram que os professores utilizam muito bem, os novos
métodos de ensino e recursos tecnológicos. Foram considerados bom, 50% . Como
regular, 17% e consideraram ruim, apenas 5%.
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Gráfico nº 32: Utilização de novos métodos de ensino e recursos tecnológicos.

Quarenta e quatro por cento dos alunos consideraram que o sistema de avaliação
utilizado pelo professor muito bom. Quarenta e quatro por cento consideraram boa. Como
regular, 6% e 6% consideraram ruim.
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Gráfico nº 33: O sistema de avaliação utilizado pelo professor.

Sessenta e um por cento dos alunos consideraram muito boa a Pontualidade do professor
e cumprimento dos horários de aula. Trinta e três por cento consideraram boa a
pontualidade e 6% consideraram regular.
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Gráfico nº 34: Pontualidade do professor e cumprimento dos horários de aula.

A adequação dos equipamentos nos laboratórios utilizados pela disciplina foram
considerados muito bom por 11%.Trinta e nove por cento consideraram bom. Como ruimr
foram considerados 11% e trinta e nove por cento, não soube ou não quis responder
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Gráfico nº 35: A adequação dos equipamentos nos laboratórios utilizados pela disciplina.

Conforme questionário apresentado aos alunos do curso de Engenharia Mecânica,
da Faculdade de São Joaquim da Barra, obteve-se o seguinte resultado:

Perguntado se possuem conhecimento sobre os objetivos das disciplinas, 22% dos
alunos responderam que são muito bons, 50% afirmaram que são bons, 6% disseram que
são regulares, 22% consideram ruins..
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Gráfico nº 36: O conhecimento que você tem sobre os objetivos da disciplina.

Quanto O desempenho do professor em relação a coerência e clareza no
desenvolvimento dos conteúdos durante a disciplina 56% concordam que o desempenho
foi muito bom. Trinta e três por cento, consideraram bom, Cinco por cento, consideraram
regular e 6% consideraram ruim.
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Gráfico nº 37: O desempenho do professor em relação a coerência e clareza no desenvolvimento
dos conteúdos durante a disciplina.

A bibliografia indicada para a disciplina 50% responderam que foi muito boa,
39% responderam que foi boa, 11% disseram que foi regular.
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Gráfico nº 38: A bibliografia indicada para a disciplina.

Quando perguntado se foi apresentado no início do curso o plano de ensino da
disciplina, objetivos, ementa, conteúdos, sistema de avaliação e metodologia 50% dos
alunos responderam que a apresentação foi muito boa, 44% afirmaram que foi boa, 6%
disseram que foi ruim.
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Gráfico nº 39: A apresentação do Plano de Ensino da disciplina no início do semestre (o Plano
de Ensino contém objetivos da disciplina, ementa, conteúdo programático, metodologia de
ensino e avaliação).

Perguntado sobre o desempenho do professor e domínio dos conteúdos 78% dos
alunos responderam que é muito bom, 17% afirmaram que é bom, e 5% não soube ou não
quis responder.
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Gráfico nº 40: O desempenho do professor em relação ao domínio dos conteúdos da disciplina.

Quanto ao incentivo do professor para a participação dos alunos na discussão de
assuntos tratados na classe 44% afirmaram que é muito bom, 39% responderam que foi
bom, 11% disseram que foi regular, 6% consideraram ruim.
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Gráfico nº 41: O incentivo do professor para que os alunos participem das discussões em sala
da aula.

Perguntado se os resultados das avaliações são apresentados e discutidos em sala
de aula 39% dos alunos responderam que são muito bem discutidas, 39% afirmaram que
são bem discutidas, 17% acharam que foi regular a discussão, 5% não souberam ou não
quiseram responder.
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Gráfico nº 42: Apresentação e discussão dos resultados das avaliações em sala de aula.

Questionado se a biblioteca possui livros de qualidade e variedade suficientes para
atender as necessidades da disciplina, 33% responderam que o acervo é muito bom, 44%
afirmaram que é bom, 17% acham regular, 6% conisderaram.
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Gráfico nº 43: O acervo da biblioteca para atender as necessidades da disciplina. Considere a
qualidade e a quantidade de livros disponíveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A analise dos graficos resultante das pesquisas com os discentes dos cursos
oferecidos pela Faculdade de São Joaquim da Barra, observa-se que as respostas são bem
parecidas quanto aos questionamentos.
Verifica-se que objetivos, desenvolvimento, bibliografia, apresentação de ementa
possuem avaliações muito boas, bem como dominio da disciplina pelo professor e
incentivo a participação do aluno nos debates em sala de aula.
Está nitido a conscientização dos professores quanto ao seu papel e
responsabilidade frente a formação de um profissional seguro, crítico e ativo. Percebe-se
também a atuação responsável e coerente do diretor e dos coordenadores na busca
incessante para mais qualidade dos respectivos cursos.
Constata-se uma avaliação muito boa em relação a biblioteca, tanto em relação a
frequência, atendimento, disponibilidade, quantidade e qualidade do acervo.

3

AVALIAÇÃO GERAL
Conforme questionário apresentado aos alunos dos cursos de Graduação da

Faculdade de São Joaquim da Barra obteve-se o seguinte resultado:

Segundo 37% dos alunos da FAJOB avaliam os cursos como muito bons. 37%
avaliaram os seus cursos como bons. Vinte e um por cento, avaliaram o curso de forma
regular e 5% avaliaram como ruim.
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Gráfico nº 44: A qualidade do seu curso.

Perguntado aos alunos se conhecem o projeto pedagógico do curso que realizam
21% responderam que conhecem muito bem; 37% afirmam que conhecem bem,32%
responderam que conhecem de modo regular, 5% classificaram que possuem o
conhecimento ruim e 5% não conhecem ou não quiseram responder.

5%

5%
21%

5 - Muito Bom
4 - Bom
3 - Regular

32%

2 - Ruim
1 - Não se aplica

37%

Gráfico nº 45: O seu conhecimento sobre o Projeto Pedagógico do seu curso.

Quanto ao conhecimento do perfil profissional proposto para o concluinte do
curso 32% responderam que conhecem muito bem; 37% afirmam que conhecem bem,
21% responderam que conhecem de forma regular e 10% classificaram que seu
conhecimento é ruim.
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Gráfico nº 46: O seu conhecimento sobre o perfil profissional proposto para o concluinte do
curso no Projeto Pedagógico.

Quanto a facilidade em conseguir estágios e atividades acadêmicas 10%
responderam que o acesso é muito bom; 32% afirmam que é bom; 42% consideram que
é regular, 11% classificaram como ruim e 5% não souberam ou não quiseram responder.
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Gráfico nº 47: O acesso que você tem a oportunidades de estágios e outras atividades
acadêmicas.

Quanto as atividades acadêmicas previstas no projeto pedagógico se atendem as
necessidades de prepará-lo para atividade profissionais 37% responderam que são muito
boas; 32% afirmaram que é boa, 26% entende que é regular e 5% consideraram ruim.
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Gráfico nº 48: As atividades acadêmicas previstas no Projeto Pedagógico do curso (disciplinas,
estágios, projetos orientados, simpósios, semana acadêmicas, entre outras.

Perguntado se a coordenação do curso atua satisfatoriamente 26% responderam
que é muito boa; 42% afirmaram que é boa; 16% classificaram de regular; 16% acharam
ruim.
A atuação do coordenador.
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Gráfico nº 49: A atuação do coordenador.

Quanto ao acesso para portadores de necessidades especiais, 11% responderam
que é muito boa; 53% afirmam que são boas; 5% responderam que são regulares, 5%
classificou de ruim e 26% não souberam o não quiseram responder.
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Gráfico nº 50: Acesso a portadores de necessidades especiais.

Quando perguntado sobre a adequação do curso para a formação do perfil profissional
previsto no Projeto Pedagógico do curso, Vinte e seis por cento consideraram muito boa
a adequação. Outros 32 % consideraram boa adequação. Trinta e sete por cento,
consideram regular e 5% consideram uma adequação ruim.
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Gráfico nº 51: A adequação do curso para a formação do perfil profissional previsto no Projeto
Pedagógico do curso.

Em relação ao estímulo para a Iniciação científica, 21% consideraram muito
bom.Outros 32% consideraram o estímulo bom. Dez por cento consideraram regular,
32%, consideraram ruim e 5% não souberam responder.
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Gráfico nº 52: O estímulo que recebe do curso para iniciação e produção científica.

A avaliação dos recursos audiovisuais foram: 5% muito bom, 79% bom,
11% regular, 5% ruim e 5% não souberam responder.
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Gráfico nº 53: Recursos Audiovisuais.

A avaliação das áreas para atividades esportivas e recreação: 10% muito bom,
32% bom, 21% regular, 10% ruim e 32% não souberam responder.
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Gráfico nº 54: Áreas para atividades esportivas e recreação.

A Realização de atividades culturais (visitas a museus, discussão de filmes,
palestras, exposições, eventos musicais, entre outros). : 5% muito bom, 37% bom, 31%
regular, 21% ruim e 5% não souberam responder
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Gráfico nº 55: Realização de atividades culturais (visitas a museus, discussão de filmes,
palestras, exposições, eventos musicais, entre outros).

A Condições de acesso à internet no campus. : 5% muito bom, 42% bom, 48%
regular, 5% ruim .
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Gráfico nº 56: Condições de acesso à internet no campus.

Em relação a infraestrutura das as salas de aula, 27% consideraram muito boa,
63% consideraram boa, 5% regular e 5% classificaram como ruim.
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Gráfico nº 57: Infraestrutura das salas de aula (lousa, carteiras, ar-condicionado).

Em relação ao serviço de faxina do campus, 48% consideraram muito boa, 47%
consideraram boa, 5% regular .
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Gráfico nº 58: Serviços de faxina no campus.

Os serviços oferecidos pelo Apoio Pscicopedagógico foi considerado muito bom
de 11%, outros 42% consideraram o serviço bom. Vinte e um por cento consideraram o
serviço regular. Cinco por cento, consideraram ruim. Vinte e um não souberam responder.
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Gráfico nº 59: Serviços oferecidos pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico.

Os serviços de Segurança, foi considerado muito bom por 32% dos alunos. Outros
63% consideraram o serviço bom. Cinco por cento consideraram o serviço regular.
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Gráfico nº 60: Serviço de segurança.

CONSIDERAÇÕES
Observa-se que os alunos responderam com autonomia e acreditando em sua
participação no processo.
87% dos alunos conhecem o projeto pedagógico e também afirmam que conhecem
o perfil profissional proposto pelo curso.
96% dos alunos consideram que a atuação do coordenador é satisfatória.
90% dos pesquisados afirmam que o acesso a portadores de necessidades é boa,
ainda faltam algumas demarcações para portadores de deficiência visual.
O número de alunos que conhecem o projeto pedagógico é bom, demonstrando
que há uma atuação esclarecedora por parte dos coordenadores e também um interesse
dos discentes em conhecer o Projeto Político Pedagogico de seu curso.
Verifica-se também uma ótima avaliação dos coordenadores dos cursos oferecidos
pela FAJOB.

3.1 BIBLIOTECA
Questionado quanto ao acervo disponível 21% responderam que é muito bom,
68% afirmaram que é bom; 11% consideram regular.
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Gráfico nº 61: Serviço de segurança.

Quanto ao atendimento 37% afirmam que é muito bom, 58% responderam que é
bom; 5% acham regular.
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Gráfico nº 62: Qualidade do atendimento - Biblioteca

Quanto ao horário de funcionamento 21% afirmam que é muito bom, 63%
responderam que é bom; 16% acham regular.
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Gráfico nº63: Horário de funcionamento - Biblioteca

Quanto ao acesso à internet e disponibilidade de terminais para uso 10%
responderam que é muito bom; 74% afirmaram que é bom; 11% acham que é regular e
5%.
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Gráfico nº 64: Acesso à internet e disponibilidade de terminais para uso - Biblioteca

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se que os serviços da biblioteca foram bem avaliados pelos discentes da
FAJOB.

3.3

LABORATÓRIOS
Quanto aos laboratórios, perguntado se são adequados para fins didáticos 5%

responderam que são muito bons; 58% afirmaram que são bons; 21% afirmaram que são
regulares, 5% classificaram como ruins e 11% não souberam ou não quiseram responder.
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Gráfico nº 65: Laboratórios para fins didáticos.

Em relação ao Laboratório de Informática, 10% consideraram muito bom, 63%
consideraram bom, 16% regular, 11% consideraram ruim.
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Gráfico nº 66: Laboratório de Informática.

3.4

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Em relação às instalações sanitárias, adequação e limpeza 37% afirmam que são

muito boas, 63% responderam que são boas.
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Gráfico nº 67: Adequação e limpeza das instalações sanitárias.

3.5

SERVIÇOS DE CÓPIAS/XEROX
Referente aos serviços de cópias 5% responderam que é muito bom; 63%

afirmaram que é bom; 11% acreditam ser regular, 16% acham que é ruim e 5% não
souberam ou não quiseram responder.
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Gráfico nº 68: Serviços de cópias (fotocópias e serviços de impressão) – Biblioteca.

3.6 CANTINA
Em relação às variedade e qualidade dos produtos da Cantina, 16% afirmam que
são muito boas, 48% responderam que são boas, 26% responderam que são regulares,
5% consideraram ruins e 5% não souberam ou não quiseram responder.

5%

5%

16%

5 - Muito Bom
4 - Bom

26%

3 - Regular
2 - Ruim
48%

1 - Não se aplica

Gráfico nº 69: Variedade e qualidade dos produtos alimentícios – Cantina.

A qualidade do atendimento da Cantina foi avaliado da seguinte forma: 37% muito
bom, 42% bom, 16% regular e 5% não souberam responder.
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Gráfico nº 70: Qualidade do atendimento – Cantina.

O horário de funcionamento da Cantina foi avaliado da seguinte forma: 16% muito bom,
53% bom, 26% regular e 5% não souberam responder.

Horário de funcionamento - Cantina
0%
5%

16%

5 - Muito Bom
4 - Bom

26%

3 - Regular
2 - Ruim
53%

1 - Não se aplica

Gráfico nº 71: Horário de funcionamento – Cantina.

3.7

AVALIAÇÃO SOBRE A PANDEMIA
No ano de 2020, foram feitas perguntas sobre as consequências da Pandemia na

vida acadêmica.

O alunos se mostraram conhecedores sobre as informações da Pandemia.
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Gráfico nº 72: Nível de conhecimento das informações sobre Covid 19.

Em relação ao objetivos da aulas on-line, apenas 30% consideraram que
alcançaram totalmente os objetivos, outros 50% acreditam que os objetivos alcançaram
parcialmente.
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Gráfico nº 73: Aulas on-line atigiram o objetivo.

Todos os alunos consideraram, que recente experiência, vivenciando aulas online, você aprova o uso de Tecnologias da Informação no curso presencial

De acordo com sua recente experiência, vivenciando
aulas on-line, você aprova o uso de Tecnologias da
Informação no curso presencial?
0%

Sim
Não
100%

Gráfico nº 74: Aprovação do uso de Tecnologias da Informação no curso presencial.

A plataforma EVA foi avaliada como ótima por 60% dos alunos, 20% como boa
e 20% consideraram mediana.

0%
20%

Boa
Mediana

60%

20%

Ótima
Ruim

Gráfico nº 75: Avaliação da plataforma EVA

A plataforma de aula ao vivo foi avaliada como ótima por 60% dos alunos, 20%
como boa e 20% consideraram mediana.

0%
20%
Boa
Mediana
20%

60%

Ótima
Ruim

Gráfico: nº 76: Avaliação das ferramentas utilizadas na plataforma EVA.

CONSIDERAÇÕES
Quanto

aos

serviços

de

Internet,

Laboratório,

Instalações

Sanitárias,

Cópias/Xerox e Cantina, há uma boa avaliação geral dos discentes.
As instalações sanitárias possuem bom conceito quanto á acessibilidade e sua
higiene.
A cantina obteve um bom conceito referente a qualidade e preço praticado.
Todas as informações colhidas estão sendo trabalhadas e repassadas aos
respectivos setores, podendo afirmar que há uma constante melhora geral na avaliação
dos alunos.
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PÓS-GRADUAÇÃO GERAL

Não é oferecido pela IES
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PESQUISA COM PROFESSORES
Perguntado sobre o conhecimento do PDI: 30% afirmam que possui conhecimento

muito bom, 40% responderam que conhece bem, 10% possuem regular conhecimento,
15% consideraram o conhecimento ruim. Cinco por cento não souberam responder.

Gráfico nº 77: Conhecimento do PDI .
Quanto a participação na definição e elaboração do PDI: 20% afirmam que tem
muito boa participação; 35% afirmam que possuem boa participação; 20% afirmam que
tem regular participação e 25 % não souberam ou não quiseram responder.

Gráfico

Participação dos Professores na confecção do PDI.

A participação dos docentes em reuniões de Colegiados e NDE e demais órgãos
representativos foi avaliada da seguinte forma: 25% foi considerada muito boa, 20%
considerada boa, 25% acharam ruim e 30% acharam que a pergunta não se aplicava

Gráfico nº 78: A participação dos docentes em reuniões de Colegiados e NDE e demais
órgãos representativos.

O conhecimento dos professores a respeito das decisões e/ou modificações feitas
pela Conselho de Administração Superior da FAJOB foi avaliada da seguinte forma: 25%
muito boa, 30% boa, 25% regular, 20% ruim e 10% consideraram que esta pergunta não
se aplicava.

Gráfico nº 79: O conhecimento dos professores a respeito das decisões e/ou
modificações feitas pela Conselho de Administração Superior da FAJOB.

A articulação institucional para captação de financiamento externo à FAJOB
apresentou a seguinte avaliação dos professores: 60% boa, 10% regular, 5% ruim e 25%
considerou que esta pergunta não se aplicava.

Gráfico nº 80: A articulação institucional para captação de financiamento externo à

FAJOB

Quanto ao relacionamento dos professores com seus coordenadores de curso
54,5% responderam que é muito boa, 18,2% afirmam que é bom, 9,1% ruim e 18,2% não
souberam ou não quiseram responder.

Gráfico nº 81: Relacionamento dos professores com seus coordenadores de curso

A integração entre os cursos para a realização de projetos interdisciplinares
foi avaliada da seguinte forma: 5% foi avaliado como muito boa, 55% foi boa, 25%
regular, 15% ruim.

Gráfico nº 82: A integração entre os cursos para a realização de projetos
interdisciplinares

Os professores consideraram que o conhecimento sobre o plano de Carreira da
FAJOB era muito bom para 15%. Os que tinham um bom conhecimento perfaziam 45%.
Conhecimento regular foi 15%. Vinte porcento consideravam o seu conhecimento ruim e
5% consideraram que a pergunta não se aplicava.

Gráfico nº 83: Conhecimento sobre o Plano de Carreira.

Quanto ao seu conhecimento sobre o estatuto, regimentos e a estrutura
administrativa da FAJOB, 15% responderam que é muito boa, 55% afirmam que é boa e
15% dos professores responderam que é regular, 15% afirmam que é ruim.

Gráfico nº 84: Conhecimento sobre estatuto, regimento e estrutura administrativa da
FAJOB

As avaliações dos professores a respeito das salas de aula em relação a acústica,
iluminação, espaço foi a seguinte: 15% muito boa, 55% boas, 25% regular e 5% não
opinaram

Gráfico nº 85: Condições sobre as salas de aula: acústica, iluminação e espaço.

Em relação às condições dos laboratório de aulas práticas, os professores
avaliaram da seguinte forma: 15% muito boas, 30% boa, 25% regulares e 30% não foram
capazes de opinar.

Gráfico nº 86: Condições dos laboratórios para aulas práticas.

Em relação aos recursos audiovisuais, os professores avaliaram da seguinte forma:
30% muito boas, 45% boa, 20% regulares e 5% não foram capazes de opinar.

Gráfico nº 87: Avaliação sobre os Recursos Audiovisuasi

Quanto aos serviços oferecidos pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico, 30% dos
professores responderam que é muito bom, 55% responderam que é bom; 5% que é
regular, 5% acharam regular e 5% não souberam ou não quiseram responder

Gráfico nº 88: Avaliação sobre o Acompanhamento Psicopedagógico

Questionados qual o conhecimento sobre a política de pesquisa e extensão, 10%
responderam que são muito boas; 45% responderam que são boas, 35% condições
regulares, 10% classificaram como ruim.

Gráfico nº 89: Avaliação sobre a Política de Pesquisa e Extensão.

O conhecimento dos Professores da FAJOB a respeito do Projeto de Nivelamento foi :
20% muito bom, 55% bom, 20% regular e 5% ruim.

Gráfico nº 90: Avaliação sobre o conhecimento do Programa de Nivelamento da FAJOB.

Quando perguntado aos Professores da Fajob a respeito do interesse e atualização em
Metodologia de Ensino, 40% consideraram muito bom, 50% bom e 10% com regular.

Gráfico nº 91: Interesse sobre atualização em Metodologia de Ensino.

Segundo os Professores da Fajob, o conhecimento sobre a Política de Ensino da FAJOB
é: 40% muito bom, 35% como bom, 20% como regular e 5% não opinaram.

Gráfico nº 92: Conhecimento sobre a Política de Ensino da FAJOB.

O conhecimento sobre o Pefil do egresso da FAJOB pelos Professores são: 5% muito
bom, 55% bom, 20% regulares e 20% consideraram que não se aplicava a pergunta.

Gráfico nº 93: Conhecimento sobre a Perfil do Egresso da FAJOB.

As perguntas a seguir foram feitas aos professores a respeito das condiçoes espefícas das
Pandemia no ano de 2020. Sessenta e cinco por cento dos professores acretaram que possuiam
um conhecimento muito bom sobre a Pandemia. Vinte e cinco por cento, tinham um bom
conhecimento e 10% tinham um conhecimento Regular.

Conh

Gráfico nº 94: Conhecimento a respeito da Pandemia.

A aprovação do uso de aulas on-line em cursos presencial, foi de 90%.

Gráfico nº 95: Aprovação das aulas on-line pelos Professores.

Os professores que aprovaram as aulas on-line opinaram em relação a
porcentagem de disciplinas a distância em um curso presencial. Quarenta por cento,
concordava até 40%., 35% até 20% , 15% até 10% de aula on line e 10% não souberam
opinar.

Gráfico nº 95: Porcentagem de aulas a distância em cursos presenciais.
A avaliação do EVA – Espaço Virtual de Aprendizagem utilizado no uso: de aulas
on line foi a seguinte: 70% consideraram muito boa e 30% consideraram boa.

Gráfico nº 97: Avaliação do EVA

A avaliação do Big Blue Botton – Sistema de WEB – Conferência utilizado no
uso: de aulas on line foi a seguinte: 65% consideraram muito boa e 30% consideraram
boa e 5% ruim.

Gráfico nº 98: Avaliação do Web-Conferência.

CONSIDERAÇÕES

Pode-se verificar que o relacionamento entre professores e os coordenadores dos
cursos da FAJOB é muito bom.
Percebe-se que há professores que desconhecem o PDI, embora tenha sido
disponibilizado a todos os docentes pela internet e exemplar impresso na biblioteca.
Avaliam de forma positiva o apoio que recebem da FAJOB para
elaboração/redação de projetos de pesquisa e bolsas de estudo para familiares.
Quanto ao grau de conhecimento sobre as decisões e/ou modificações realizadas
pelo Conselho de Administração Superior mostrou que ainda há um grupo que afirma ter
pouco conhecimento.
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PESQUISA COM SERVIDORES

Perguntado como avaliam o grau de conhecimento sobre o PDI da FAJOB 33%
responderam que possuem bom conhecimento; 66,7% afirmaram que possuem muito
bom conhecimento do PDI.

Gráfico nº 99: Conhecimento sobre o PDI

Perguntado como avaliam o grau de participação na definição e elaboração do PDI
33,3% responderam que têm boa participação; 66,7% responderam que possuem muito
boa participação.

Gráfico nº 100: Participação na definição e elaboração do PDI

Perguntado sobre a relação com o superior imediato (coordenador) 100% dos
servidores responderam que é muito bom o relacionamento.

Gráfico nº 101: Relação com o superior imediato.

Perguntado sobre qual a relação com os colegas de trabalho, 100% dos servidores
responderam que é muito bom.

Gráfico nº 101: Relação com a equipe de trabalho.

Perguntado sobre o conhecimento do estatuto, regimento e a estrutura
administrativa da FAJOB, 66,7% disseram que possuem muito bom conhecimento,
33,3% afirmaram que têm bom conhecimento.

Gráfico nº 102: Conhecimento do estatuto, regimento e a estrutura administrativa.

Questionados sobre a política de qualificação e requalificação profissional
9% responderam que não sabem; 9% afirmam que é ótima, 18% afirmam que é muito
boa; 46% responderam que é boa, 18% afirmam que é regular a política de qualificação
ou requalificação da FAJOB.

Gráfico nº 103: Política de qualificação profissional

Perguntado quanto ao grau de conhecimento sobre as decisões e/ou modificações
feitas pelo Conselho de Administração Superior 18% responderam que possuem
conhecimento regular; 46% responderam que têm bom conhecimento; 36% responderam
que possuem ótimo conhecimento.

Gráfico nº 104: Conhecimento sobre as decisões realizadas pelo Conselho de
Administração Superior.

CONSIDERAÇÕES
Pela análise dos dados da pesquisa, percebe-se que existe uma parcela dos
servidores que não possuem conhecimento/participação sobre o PDI, estatuto, regimento
e estrutura administrativa da FAJOB. A atual pesquisa apresenta um bom conhecimento
dos referidos documentos e/ou políticas adotadas pela instituição.
Quanto ao relacionamento com o superior imediato/coordenador houve um grupo
de servidores que deixaram de responder, quanto ao relacionamento com os colegas de
trabalho verifica-se que há um ótimo relacionamento.
Verifica-se uma boa motivação para o trabalho.
É interessante que a direção disponibilize meios para que os servidores que ainda
não possuem conhecimento da estrutura administrativa da FAJOB possam adquira-la.
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PESQUISA COM EMPRESAS
Devido a Pandemia COVID-19 não foi possível realizar a pesquisa com as

empresas da cidade de São Joaquim da Barra.
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OUVIDORIA FAJOB
A criação e divulgação da Ouvidoria FAJOB tem ótima aceitação, pode-se afirmar

que a mesma possui credibilidade crescente entre alunos e público em geral.
Contatos com a instituição através desta ferramenta é muito boa, todos, ou seja,
100% foram respondidos de maneira satisfatória, quanto ao tempo, clareza, precisão e
concisão das respostas.
As pessoas que utilizaram esta ferramenta se mostraram satisfeitas quanto ao
retorno que tiveram.

9

QUESTIONÁRIO SOBRE O COVID -19

Perguntado se você ou outra pessoa da sua família foi diagnosticado com o Covid-19,
80% responderam que não, 20% responderam afirmativamente.

Gráfico nº 104: Diagnóstico de COVID-19

Perguntado se teve contato com alguém infectado com o covid-19, 59% responderam
negativamente; 41% responderam que sim.

Gráfico nº 105: Contato com infectados por CODIV-19

Perguntado se pertence algum grupo de risco; 86% responderam que não e 14%
afirmaram que pertencem.

Gráfico nº 106: Pertence a grupo de risco.
Perguntado se sentira seguro com a volta às aulas, 68% responderam que não; 32%
afirmaram que sim.

Gráfico nº 107: Segurança com a volta presencial.

Perguntado quando se sentiria seguro para volta as aulas presenciais, 78% responderam
que em 2021; 19% afirmaram que em outubro e 3% acham que deveriam voltar em
novembro.

Gráfico nº 108: Período para retorno presencial.
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BALANÇO PATRIMONIAL

De acordo com o Balanço da Fundação Educacional de Ituverava, a FAJOB
apresentou uma estabilidade no ano de 2019, mesmo com uma pequena taxa de
inadimplência. Este comportamento estava previsto no PDI.

RELATÓRIO DO RESULTADO DAS PESQUISAS
INSTITUCIONAL 2019

1. EGRESSOS – AINDA NÃO HÁ ESSE GRUPO

2.1. CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
Conforme questionário apresentado aos alunos do curso de Licenciatura Plena em
Pedagogia, da Faculdade de São Joaquim da Barra, obteve-se o seguinte resultado:
Perguntado se os objetivos das disciplinas ficaram claros 12% dos alunos
responderam que possuem muito bom conhecimento, 88% afirmam que possuem bom
conhecimento sobre os objetivos das disciplinas.

O conhecimento que você
tem sobre os objetivos da
disciplina.
0%

0%

0%
12%

5 - Muito Bom
4 - Bom
3 - Regular
2 - Ruim

88%

1 - Não se aplica

Quanto ao desenvolvimento dos conteúdos 12% dos entrevistados afirmam que o
professor desempenha com coerência e clareza muito boa os conteúdos da disciplina, 62%
disseram que o desempenho é bom, 13% afirmaram que o desempenho é regular e 13%
disseram que é ruim.

O desempenho do professor em relação a
coerência e clareza no desenvolvimento dos
conteúdos durante a disciplina.
0%
5 - Muito Bom

13% 12%

4 - Bom

13%

3 - Regular
2 - Ruim
62%

1 - Não se aplica

A bibliografia indicada para 87% dos alunos foi boa e para 13% dos entrevistados
foi regular.

A bibliografia indicada para a disciplina.

0%

0%

0%
13%

5 - Muito Bom
4 - Bom
3 - Regular
2 - Ruim
87%

1 - Não se aplica

Quando perguntado se foi apresentado no início do curso o plano de ensino da
disciplina, objetivos, ementa, conteúdos, sistema de avaliação e metodologia 87% dos
alunos responderam que a apresentação foi boa e 13% disseram que foi regula.

A apresentação do Plano de Ensino da
disciplina no início do semestre (o Plano
de Ensino contém objetivos da disciplina,
ementa, conteúdo programático,
metodologia de ensino e avaliação).
0%

0%

0%

13%

5 - Muito Bom
4 - Bom
3 - Regular
2 - Ruim
87%

1 - Não se aplica

Perguntado se o professor domina totalmente os conteúdos 75% dos alunos
responderam que o desempenho do professor e domínio da disciplina foi bom, 12%
acharam regular e 13% julgaram o desempenho e domínio ruim.
O desempenho do professor em relação
ao domínio dos conteúdos da disciplina.

5 - Muito Bom

0% 0%

4 - Bom

13%
12%

3 - Regular
75%

2 - Ruim
1 - Não se
aplica

Quanto ao incentivo do professor para a participação dos alunos na discussão de
assuntos tratados na classe 12% dos alunos afirmam que é muito bom, 75% acham o
incentivo bom e 13% consideraram regular.

O incentivo do professor para que os
alunos participem das discussões em sala
da aula.

0% 0%
13%

12%

5 - Muito Bom
4 - Bom
3 - Regular
2 - Ruim
1 - Não se aplica

75%

Perguntado se os resultados das avaliações são apresentados e discutidos em sala
de aula 75% dos alunos responderam que a apresentação e discussão é boa e 25%
julgaram ser ruim.

Apresentação e discussão dos
resultados das avaliações em sala de
aula.
5 - Muito Bom

0% 0%

4 - Bom
25%
3 - Regular

0%
75%

2 - Ruim
1 - Não se
aplica

Questionado se a biblioteca possui livros de qualidade e variedade suficientes para
atender as necessidades da disciplina, 87% responderam que o acervo em qualidade e
quantidade é bom e 13% acham que é regular.

O acervo da biblioteca para atender as
necessidades da disciplina. Considere a
qualidade e a quantidade de livros
disponíveis.
0%

0%

0%
13%

5 - Muito Bom
4 - Bom
3 - Regular
2 - Ruim
87%

2.2

1 - Não se aplica

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Conforme questionário apresentado aos alunos do curso de Engenharia Civil, da

Faculdade de São Joaquim da Barra, obteve-se o seguinte resultado:

Perguntado se os objetivos das disciplinas ficaram claros 44% dos alunos
responderam que o conhecimento sobre os objetivos das disciplinas que possuem é muito
bom, 28% afirmaram que é bom, 11% disseram que é regular e 17% acham que é ruim.

O conhecimento que
você tem sobre os
objetivos da
disciplina.
0%
17%
11%

5 - Muito Bom
44%

4 - Bom

28%

3 - Regular

Quanto ao desempenho do professor e domínio dos conteúdos 56% afirmaram que
é muito bom, 22% acharam bom, 3% disseram que é regular e 19% consideraram ruim.

O desempenho do professor em relação ao
domínio dos conteúdos da disciplina.

0%
5 - Muito Bom

19%
3%

4 - Bom
3 - Regular
22%

56%

2 - Ruim
1 - Não se aplica

A bibliografia indicada foi muito boa para 45%, responderam que a indicação foi
boa 36%, 8% afirmaram que foi regular, 11% acharam ruim.

A bibliografia indicada para a
disciplina.
5 - Muito Bom

0%
11%

4 - Bom

8%
45%

3 - Regular
2 - Ruim

36%

1 - Não se
aplica

Quando perguntado se foi apresentado no início do curso o plano de ensino da
disciplina, objetivos, ementa, conteúdos, sistema de avaliação e metodologia 45% dos
alunos responderam que foi muito boa a apresentação, 36% afirmaram que foi boa, 11%
disseram que foi regular e 11 acharam ruim.

A apresentação do Plano de Ensino da
disciplina no início do semestre (o
Plano de Ensino contém objetivos da
disciplina, ementa, conteúdo
programático, metodologia de ensino
e avaliação).
5 - Muito Bom
0%
4 - Bom

11%
11%

42%
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2 - Ruim

36%
1 - Não se
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Perguntado se o professor domina os conteúdos da disciplina 56% dos alunos
responderam que dominam muito bem, 22% responderam que o domínio é bom, 3%
disseram que é regular e 19% acharam ruim.

O desempenho do professor em relação
ao domínio dos conteúdos da disciplina.
5 - Muito Bom

0%

4 - Bom

19%

3%

3 - Regular
56%

22%

2 - Ruim
1 - Não se
aplica

Quanto ao incentivo do professor para a participação dos alunos na discussão de
assuntos tratados na sala de aula 55% dos alunos afirmam que é muito bom, 19% disseram
que é bom, 14% acharam que é regular e 17% classificaram como ruim.

O incentivo do professor para que os
alunos participem das discussões em
sala da aula.
5 - Muito Bom

0%

4 - Bom

17%
14%

50%
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3 - Regular
2 - Ruim
1 - Não se
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Perguntado se os resultados das avaliações são apresentados e discutidos em sala
de aula 45% dos alunos responderam que a apresentação é muito boa, 25% afirmaram
que é boa, 22% acham regular, 8% consideraram ruim.

Apresentação e discussão dos
resultados das avaliações em sala de
aula.
5 - Muito Bom

0%
8%
22%

4 - Bom
45%

3 - Regular
2 - Ruim

25%

1 - Não se
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Questionado se a biblioteca possui livros de qualidade e variedade suficientes para
atender as necessidades da disciplina, 39% responderam que o acervo é muito bom, 47%
afirmaram que é bom, 6% acham regular e 8% consideram ruim.

O acervo da biblioteca para atender
as necessidades da disciplina.
Considere a qualidade e a quantidade
de livros disponíveis.
0%
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2.3

CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA

Conforme questionário apresentado aos alunos do curso de Engenharia Mecânica,
da Faculdade de São Joaquim da Barra, obteve-se o seguinte resultado:

Perguntado se possuem conhecimento sobre os objetivos das disciplinas, 39% dos
alunos responderam que são muito bons, 38% afirmaram que são bons, 11% disseram que
são regulares, 9% consideram ruins e 3% não souberam ou não quiseram responder.

Quanto ao desenvolvimento dos conteúdos 67% concordam que favoreceu a sua
aprendizagem, 26% concordaram parcialmente, 4% discordaram e 3% não souberam ou
não quiseram responder.
02. O desenvolvimento do conteúdo
(maneira como foi ministrado) favoreceu
minha aprendizagem
3% 4%
1 - Não Avaliável

26%

67%

2- Discordo
3 - Concordo
Parcialmente
4 - Concordo
Totalmente

A bibliografia indicada para a disciplina 41% responderam que foi muito boa,
43% responderam que foi boa, 5% disseram que foi regular, 5% acharam que foi ruim e
6% não souberam ou não quiseram responder.

Quando perguntado se foi apresentado no início do curso o plano de ensino da
disciplina, objetivos, ementa, conteúdos, sistema de avaliação e metodologia 76% dos
alunos responderam que a apresentação foi muito boa, 37% afirmaram que foi boa, 6%
disseram que foi regular, 6% acharam ruim e 5% não souberam ou não quiseram
responder.

Perguntado sobre o desempenho do professor e domínio dos conteúdos 59% dos
alunos responderam que é muito bom, 25% afirmaram que é bom, 8% acharam regular,
5% consideraram ruim e 3% não soube ou não quis responder.

Quanto ao incentivo do professor para a participação dos alunos na discussão de
assuntos tratados na classe 56% afirmaram que é muito bom, 27% responderam que foi
bom, 9% disseram que foi regular, 5% consideraram ruim e 3% não souberam ou não
quiseram responder.

Perguntado se os resultados das avaliações são apresentados e discutidos em sala
de aula 57% dos alunos responderam que são muito bem discutidas, 19% afirmaram que
são bem discutidas, 8% acharam que foi regular a discussão, 11% consideraram ruim às
discussões e 5% não souberam ou não quiseram responder.

Questionado se a biblioteca possui livros de qualidade e variedade suficientes para
atender as necessidades da disciplina, 44% responderam que o acervo é muito bom, 40%
afirmaram que é bom, 8% acham regular, 2% conisderaram ruim e 6% não souberam ou
não quiseram responder.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A analise dos graficos resultante das pesquisas com os discentes dos cursos
oferecidos pela Faculdade de São Joaquim da Barra, observa-se que as respostas são bem
parecidas quanto aos questionamentos.
Verifica-se que objetivos, desenvolvimento, bibliografia, apresentação de ementa
possuem avaliações muito boas, bem como dominio da disciplina pelo professor e
incentivo a participação do aluno nos debates em sala de aula.
Está nitido a conscientização dos professores quanto ao seu papel e
responsabilidade frente a formação de um profissional seguro, crítico e ativo. Percebe-se
também a atuação responsável e coerente do diretor e dos coordenadores na busca
incessante para mais qualidade dos respectivos cursos.
Constata-se uma avaliação muito boa em relação a biblioteca, tanto em relação a
frequência, atendimento, disponibilidade, quantidade e qualidade do acervo.
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AVALIAÇÃO GERAL

Conforme questionário apresentado aos alunos dos cursos de Graduação da
Faculdade de São Joaquim da Barra obteve-se o seguinte resultado:
Perguntado aos alunos se conhecem o projeto pedagógico do curso que realizam
34% responderam que conhecem muito bem; 53% afirmam que conhecem bem, 9%
responderam que conhecem de modo regular, 2% classificaram que possuem o
conhecimento ruim e 2% não conhecem ou não quiseram responder.

O seu conhecimento sobre o
Projeto Pedagógico do seu curso.
2% 2%
9%
34%

53%

5 - Muito
Bom
4 - Bom
3 - Regular

Quanto ao conhecimento do perfil profissional proposto para o concluinte do
curso 33% responderam que conhecem muito bem; 54% afirmam que conhecem bem,
10% responderam que conhecem de forma regular e 3% classificaram que seu
conhecimento é ruim.
O seu conhecimento sobre o perfil
profissional proposto para o
concluinte do curso no Projeto
Pedagógico.
3% 0%

5 - Muito Bom

10%
33%

4 - Bom
3 - Regular

54%
2 - Ruim

Quanto a facilidade em conseguir estágios e atividades acadêmicas 33%
responderam que o acesso é muito bom; 33% afirmam que é bom; 18% consideram que
é regular, 15% classificaram como ruim e 1% não souberam ou não quiseram responder.
O acesso que você tem a oportunidades
de estágios e outras atividades
acadêmicas.
1%
5 - Muito Bom

15%
33%

4 - Bom
3 - Regular

18%

2 - Ruim
33%

1 - Não se aplica

Quanto as atividades acadêmicas previstas no projeto pedagógico se atendem as
necessidades de prepará-lo para atividade profissionais 34% responderam que são muito
boas; 46% afirmaram que é boa, 18% entende que é regular e 2% consideraram ruim.

As atividades acadêmicas previstas no
Projeto Pedagógico do curso (disciplinas,
estágios, projetos orientados, simpósios,
semana acadêmicas, entre outras).
Considere que estas atividades devem
prepará-lo para a atuação profissional.
5 - Muito Bom
2% 0%
4 - Bom
18%

34%

3 - Regular
2 - Ruim

46%
1 - Não se
aplica

Perguntado se a coordenação do curso atua satisfatoriamente 28% responderam
que é muito boa; 44% afirmaram que é boa; 24% classificaram de regular; 3% acharam
ruim e 1% não soube ou não quis responder.

A atuação do coordenador.

3%

5 - Muito Bom

1%

4 - Bom
28%

24%

3 - Regular
2 - Ruim
44%
1 - Não se
aplica

Quanto ao acesso para portadores de necessidades especiais, 27% responderam
que é muito boa; 49% afirmam que são boas; 14% responderam que são regulares, 6%
classificou de ruim e 4% não souberam o não quiseram responder.

Acesso a portadores de necessidades
especiais.

4%
6%
27%

14%

5 - Muito Bom
4 - Bom
3 - Regular
2 - Ruim

49%

1 - Não se aplica

CONSIDERAÇÕES

Observa-se que os alunos responderam com autonomia e acreditando em sua
participação no processo.
87% dos alunos conhecem o projeto pedagógico e também afirmam que conhecem
o perfil profissional proposto pelo curso.
96% dos alunos consideram que a atuação do coordenador é satisfatória.
90% dos pesquisados afirmam que o acesso a portadores de necessidades é boa,
ainda faltam algumas demarcações para portadores de deficiência visual.
O número de alunos que conhecem o projeto pedagógico é bom, demonstrando
que há uma atuação esclarecedora por parte dos coordenadores e também um interesse
dos discentes em conhecer o Projeto Político Pedagogico de seu curso.
Verifica-se também uma ótima avaliação dos coordenadores dos cursos oferecidos
pela FAJOB.

3.1 BIBLIOTECA

Questionado quanto ao acervo disponível 32% responderam que é muito bom,
51% afirmaram que é bom; 9% consideram regular, 7% acham ruim e 1% não souberam
ou não quiseram responder.

Acervo - Biblioteca

5 - Muito Bom

1%
7%

4 - Bom

9%

32%
3 - Regular
2 - Ruim

51%
1 - Não se
aplica

Quanto ao atendimento 40% afirmam que é muito bom, 40% responderam que é
bom; 18% acham regular, 1% avaliam como ruim e 1% não souberam ou não quiseram
responder.

Qualidade do atendimento - Biblioteca
1%

1%

5 - Muito Bom
4 - Bom

18%
40%

40%

3 - Regular
2 - Ruim
1 - Não se
aplica

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os discentes atribuem uma boa avaliação nos conceitos sobre a Biblioteca.
83% responderam que de maneira geral a Biblioteca é muito boa ou boa.
84% também consideram o acervo muito bom ou bom.
80% consideram o atendimento muito bom ou bom.
Com estes dados constata-se que o conceito geral da Biblioteca é bom,
principalmente no item atendimento.

3.2

INTERNET

Quanto ao acesso à internet e disponibilidade de terminais para uso 29%
responderam que é muito bom; 48% afirmaram que é bom; 9% acham que é regular e
13% consideraram ruins e 1% não souberam ou não quiseram responder.

Acesso à internet e disponibilidade de
terminais para uso - Biblioteca
1%
5 - Muito Bom

13%
29%

9%

4 - Bom
3 - Regular
2 - Ruim
1 - Não se aplica

48%

3.3

LABORATÓRIOS

Quanto aos laboratórios, perguntado se são adequados para fins didáticos 28%
responderam que são muito bons; 48% afirmaram que são bons; 18% afirmaram que são
regulares, 1% classificaram como ruins e 5% não souberam ou não quiseram responder.
Laboratórios para fins didáticos.

5 - Muito Bom

1% 5%

4 - Bom
28%

18%

3 - Regular
2 - Ruim
48%
1 - Não se
aplica

3.4

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Em relação às instalações sanitárias, adequação e limpeza 53% afirmam que são
muito boas, 39% responderam que são boas e 8% acharam que são regulares.

Adequação e limpeza das instalações
sanitárias.
5 - Muito Bom

0% 0%
8%

4 - Bom
3 - Regular

39%

53%
2 - Ruim
1 - Não se
aplica

3.5

SERVIÇOS DE CÓPIAS/XEROX

Referente aos serviços de cópias 27% responderam que é muito bom; 46%
afirmaram que é bom; 22% acreditam ser regular, 4% acham que é ruim e 1% não
souberam ou não quiseram responder.
Serviços de cópias (fotocópias e
serviços de impressão) - Biblioteca
4% 1%

5 - Muito Bom
4 - Bom
27%

22%

3 - Regular
2 - Ruim
46%
1 - Não se
aplica

3.6 CANTINA

Em relação às variedade e qualidade dos produtos da Cantina, 25% afirmam que
são muito boas, 38% responderam que são boas, 28% responderam que são regulares,
3% consideraram ruins e 6% não souberam ou não quiseram responder.
Variedade e qualidade dos produtos
alimentícios - Cantina

3%
6%
25%

5 - Muito Bom
4 - Bom

28%

3 - Regular
2 - Ruim
38%

1 - Não se aplica

CONSIDERAÇÕES

Quanto

aos

serviços

de

Internet,

Laboratório,

Instalações

Sanitárias,

Cópias/Xerox e Cantina, há uma boa avaliação geral dos discentes.
As instalações sanitárias possuem bom conceito quanto á acessibilidade e sua
higiene.
A cantina obteve um bom conceito referente a qualidade e preço praticado.
Todas as informações colhidas estão sendo trabalhadas e repassadas aos
respectivos setores, podendo afirmar que há uma constante melhora geral na avaliação
dos alunos.

4

PÓS-GRADUAÇÃO GERAL

Não é oferecido pela IES.
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PESQUISA COM PROFESSORES
Perguntado sobre o conhecimento do PDI: 16% afirmam que possui conhecimento

muito bom, 69% responderam que conhece bem, 15% possuem regular conhecimento.

01. O seu conhecimento sobre o
Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) da FAJOB.
0% 0%
15%

5 - Muito Bom

16%
4 - Bom
3 - Regular

69%

2 - Ruim

Quanto a participação na definição e elaboração do PDI: 23% afirmam que tem
muito boa participação; 54% afirmam que possuem boa participação; 11% afirmam que
tem regular participação, 4% afirmam que sua participação é ruim e 8% não souberam ou
não quiseram responder.

Quanto ao relacionamento dos professores com seus coordenadores de curso 88%
responderam que é muito boa, 8% afirmam que é bom e 4% não souberam ou não
quiseram responder.
06. O relacionamento com o Coordenador do
Curso 1 (caso lecione em mais de um curso
responder as questões 6.1 e 6.2)
0%
0%
8%

4%
5 - Muito Bom
4 - Bom
3 - Regular
2 - Ruim
1 - Não se aplica
88%

Quanto ao seu conhecimento sobre o estatuto, regimentos e a estrutura
administrativa da FAJOB, 15% responderam que é muito boa, 62% afirmam que é boa e
19% dos professores responderam que é regular, 4% afirmam que é ruim.

09. O seu conhecimento sobre o
estatuto, regimentos e a estrutura
administrativa da FAJOB.
4% 0%
15%

5 - Muito Bom
4 - Bom

19%
3 - Regular

62%

2 - Ruim
1 - Não se
aplica

Quanto aos serviços oferecidos pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico,
31% dos professores responderam que é muito bom, 58% responderam que é bom; 20%
que é bom e 11% não souberam ou não quiseram responder

Questionados qual o conhecimento sobre a política de pesquisa e extensão, 16%
responderam que são muito boas; 42% responderam que são boas e 18% não souberam
ou não quiseram responder.

Perguntado sobre o grau de conhecimento sobre as decisões e/ou modificações
feitas pelo Conselho de Administração Superior 23% dos professores responderam que é
muito bom; 38% responderam que possuem bom conhecimento; 23% responderam que
possuem regular conhecimento, 8% afirmaram que seu conhecimento é ruim e 8% não
souberam ou não quiseram responder.

04. O seu conhecimento sobre as decisões
e/ou modificações feitas pelo Conselho
de Administração Superior.
5 - Muito Bom

8%

8%
23%

4 - Bom
3 - Regular

23%
38%

2 - Ruim
1 - Não se
aplica

CONSIDERAÇÕES

Pode-se verificar que o relacionamento entre professores e os coordenadores dos
cursos da FAJOB é muito bom.
Percebe-se que há professores que desconhecem o PDI, embora tenha sido
disponibilizado a todos os docentes pela internet e exemplar impresso na biblioteca.
Avaliam de forma positiva o apoio que recebem da FAJOB para
elaboração/redação de projetos de pesquisa e bolsas de estudo para familiares.
Quanto ao grau de conhecimento sobre as decisões e/ou modificações realizadas
pelo Conselho de Administração Superior mostrou que ainda há um grupo que afirma ter
pouco conhecimento.
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PESQUISA COM SERVIDORES

Perguntado como avaliam o grau de conhecimento sobre o PDI da FAJOB 18%
dos servidores responderam que não sabem, 9% afirmam que é ruim, 19% responderam
que possuem conhecimento regular, 18% responderam que possuem bom conhecimento;
18% afirmaram que possuem muito bom conhecimento e 18% responderam que possuem
ótimo conhecimento do PDI.

01. Como você avalia o seu grau de
conhecimento sobre o Plano de
desenvolvimento Institucional (PDI) da
FAJOB?
9%

18%

1- Ruim

19%
18%

2- Regular
18%

18%

Perguntado como avaliam o grau de participação na definição e elaboração do
PDI, 9% responderam que a participação é ruim, 37% responderam que possuem razoável
participação; 9% responderam que têm boa participação; 18% responderam que possuem
muito boa participação e 27% responderam que possuem ótima participação.

02. Como você avalia o seu grau de
participação na definição e elaboração do
PDI?
0%

1- Ruim
9%
2- Regular

27%

3- Bom
37%
4- Muito Bom

18%
9%

5- Ótimo

Perguntado sobre a relação com o superior imediato (coordenador) 37% dos
servidores responderam que é muito bom o relacionamento, 18% responderam que
possuem bom relacionamento; 9% responderam que o relacionamento é regular, 36%
responderam que não sabem ou não quiseram responder.

03. Sua relação com seu superior imediato.
0%
1- Ruim

9%
36%

18%

2- Regular

3- Bom
37%

0%

Perguntado sobre qual a relação com os colegas de trabalho, 18% dos servidores
responderam que é muito bom; 37% responderam que é bom; 9% afirma que é regular,
36% responderam que não sabem ou não quiseram responder.

04. Sua relação com seus colegas de trabalho.
0%

1- Ruim
9%
2- Regular

36%

3- Bom
37%

4- Muito Bom
5- Ótimo

0%

18%

0- Não sei
responder/não se aplica

Quanto ao aproveitamento do potencial no ambiente de trabalho 36% dos
funcionários responderam que é muito bom; 37% responderam que é bom; 9% afirmaram
que é regular; 18% responderam que não sabem ou não quiseram responder.

05. O aproveitamento de seu potencial no
ambiente de trabalho.
0%
1- Ruim
18%

9%

0%
2- Regular
37%
36%

3- Bom

Perguntado sobre o conhecimento do estatuto, regimento e a estrutura
administrativa da FAJOB, 18% dos funcionários responderam que possuem regular
conhecimento, 18% disseram que possuem muito bom conhecimento, 46% afirmaram
que têm bom conhecimento, 18% não soube ou não quis responder.

09. Seu conhecimento sobre o estatuto,
regimentos e a estrutura administrativa da
FAJOB.
0%
1- Ruim
18%

18%
2- Regular

0%

3- Bom
18%
4- Muito Bom
46%

5- Ótimo

Perguntado sobre a motivação para o trabalho 9% dos servidores responderam
que é muito boa, 46% responderam que é boa; 18% responderam que é regular e 27%
responderam que não sabem ou não quiseram responder.

11. Sua motivação para o trabalho.
0%

1- Ruim
18%

27%

2- Regular

3- Bom

0%
9%
46%

4- Muito Bom

Questionados sobre a política de qualificação e requalificação profissional 9%
responderam que não sabem; 9% afirmam que é ótima, 18% afirmam que é muito boa;
46% responderam que é boa, 18% afirmam que é regular a política de qualificação ou
requalificação da FAJOB.

12. A política de qualificação e requalificação
profissional da faculdade.
0%
9%

1- Ruim
18%

9%

2- Regular
3- Bom
4- Muito Bom

18%

5- Ótimo
46%
0- Não sei responder/não
se aplica

Perguntado quanto ao grau de conhecimento sobre as decisões e/ou modificações
feitas pelo Conselho de Administração Superior 18% responderam que possuem
conhecimento regular; 46% responderam que têm bom conhecimento; 36% responderam
que possuem ótimo conhecimento.

16. Qual é o seu grau de conhecimento sobre as
decisões e/ou modificações de regimento feitas pela
Administração?
0% 0%

1- Ruim
18%

36%

2- Regular
3- Bom
4- Muito Bom
5- Ótimo

0%

46%
0- Não sei
responder/não se aplica

CONSIDERAÇÕES
Pela análise dos dados da pesquisa, percebe-se que existe uma parcela dos
servidores que não possuem conhecimento/participação sobre o PDI, estatuto, regimento
e estrutura administrativa da FAJOB. A atual pesquisa apresenta um bom conhecimento
dos referidos documentos e/ou políticas adotadas pela instituição.
Quanto ao relacionamento com o superior imediato/coordenador houve um grupo
de servidores que deixaram de responder, quanto ao relacionamento com os colegas de
trabalho verifica-se que há um ótimo relacionamento.
Verifica-se uma boa motivação para o trabalho.
É interessante que a direção disponibilize meios para que os servidores que ainda
não possuem conhecimento da estrutura administrativa da FAJOB possam adquira-la.
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PESQUISA COM EMPRESAS

O questionário foi respondido por empresas da cidade de São Joaquim da Barra e
região. Sendo que 53% possuem conhecimento da Faculdade de São Joaquim da Barra e
84% conhecem os cursos nela ministrados.
Dessas empresas 100% já contrataram aluno da FAJAB. 86% do departamento de
pessoal das empresas pesquisadas afirmam que os alunos/funcionários atendem suas
expectativas, possuem características condizentes com a função exercida, 71% creditam
o desempenho à formação na instituição e 100% a indicaria como uma faculdade de bom
nível.
Perguntado se conhece a Instituição de Ensino FAJOB e os cursos oferecidos,
57% dos entrevistados responderam que sim, 43% responderam que não conhecem a
Instituição e 86% afirmam que conhecem os cursos oferecidos.

O(a) Sr(a) conhece a Faculdade de SÃO
JOAQUIM DA BARRA - FAJOB?

Não
43%
Sim
57%

Quanto aos cursos oferecidos 86% afirmaram que conhecem e 14% responderam
que desconhece.

Conhece os cursos que são
ministrados?
Não
14%

Sim
86%

Perguntado se já contratou alunos dos cursos de graduação oferecidos pela
FAJOB, 100% dos entrevistados responderam que sim.

O(a) Sr(a) já contratou um aluno
da FAJOB?
Não
0%

Sim
100%

Perguntado se o aluno/funcionário possui características condizentes com a
função exercida, 86% responderam que sim e 14% responderam não.

O(a) aluno/funcionário possui
características condizentes com
a funçao exercida?
Não
14%

Sim
86%

Perguntado se credita o desempenho do funcionário à formação da FAJOB, 71%
responderam que é sim e 29% responderam não.

O(a) Sr(a) credita o desempenho do
aluno/funcionario à FAJOB?

Não
29%

Sim
71%

Perguntado se indicaria a FAJOB como uma Instituição de Ensino Superior de
bom nível, 100% responderam que sim, indicariam.

O Sr(a) indicaria a FAJOB como
uma faculdade de bom nível?

Sim
100%

Perguntado qual o curso superior é mais interessante para a área de seus negócios,
obteve-se a seguinte resposta 43% Administração de Empresas, 14% Matemática, 15%
Administração e Enfermagem, 14% Técnico em Enfermagem e Radiologia e 14% Gestão
e Comércio. O Curso de Administração de Empresas continua com a maior aceitação,
conforme interesse das empresas.

Em seu ramo de atv comercial, qual
curso superior é mais interessante?
Matemática
14%

gestão de
comércio
14%

Adm e
Enfermagem
e Radiologia
14%

Adm
43%

Adm e
Enfermagem
15%

CONSIDERAÇÕES
Verifica-se que o número de empresas que contratam alunos oriundos da FAJOB,
é de (100%).
Poucos entrevistados não conhecem a instituição.
Os cursos oferecidos, a maioria dos entrevistados indicariam a FAJOB como uma
faculdade de bom nível. Percebe-se que o Logo da FAJOB é conhecido, quando se fala
da Fundação Educacional de Ituverava, as pessoas a identificam com mais facilidade.
As pesquisas demonstram que a Instituição Faculdade de São Joaquim da Barra,
apesar da crise econômica, tem possibilidade de crescer, devido a boa credibilidade.
Sua marca/logo precisa ser mais divulgado para empresários e/ou chefes de
departamento pessoal das empresas e sociedade civil.
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OUVIDORIA FAJOB
A criação e divulgação da Ouvidoria FAJOB tem ótima aceitação, pode-se afirmar

que a mesma possui credibilidade crescente entre alunos e público em geral.
Contatos com a instituição através desta ferramenta é muito boa, todos, ou seja,
100% foram respondidos de maneira satisfatória, quanto ao tempo, clareza, precisão e
concisão das respostas.
As pessoas que utilizaram esta ferramenta se mostraram satisfeitas quanto ao
retorno que tiveram.
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BALANÇO PATRIMONIAL

De acordo com o Balanço da Fundação Educacional de Ituverava, a FAJOB
apresentou uma estabilidade no ano de 2019, mesmo com uma pequena taxa de
inadimplência. Este comportamento estava previsto no PDI.

