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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

MANTENEDORA 

Razão Social da Mantenedora: Santana Instituto de Educação Superior Eireli. 

Endereço: Setor D Sul Lote 5 – Taguatinga / DF. 

Endereço Agrupador: Setor D Sul Lote 8 Loja 1 Parte B - Ed. Itacaramby. 

Entidade Mantenedora, pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, com limite 

territorial de atuação e foro no Distrito Federal, e com estabelecimento inscrito na Junta 

Comercial do Distrito Federal, registrado sob o nº 20040614816 de 19 de novembro de 2004. 

 

MANTIDA 

Nome da Instituição: FACULDADE LS – FACELS. 

Portaria de Credenciamento: Portaria nº. 2552 de 15/07/2005. 

Portaria de Recredenciamento: Port. nº 1415 de 06-12-16 - Parecer 386-16.pdf 

Conceito Institucional: 4   

A Faculdade LS- FACELS com limite territorial de atuação circunscrito à Região Administrativa 

III, Cidade de Taguatinga – Distrito Federal é uma instituição, particular, de Ensino Superior 

 

SITE: www.ls.edu.br 

 

A Faculdade LS recebeu a nota “4” no Conceito Institucional (CI), conforme a 

publicação do Ministério da Educação e está hoje com Índice Geral de Cursos (IGC) “3”. O 

resultado se refere aos cursos da Instituição avaliados em 2018. 

O contexto da nota “3” agrega o desempenho dos estudantes no ENADE, as 

informações preenchidas pelos alunos no Questionário do Estudante e informações de 

infraestrutura, recursos didáticos e corpo docente da Instituição. 

Os sujeitos envolvidos nos processos educativos, professores, estudantes, 

coordenadores de cursos, diretores, profissionais de diferentes organizações, entre outros, 

têm afirmado que o exercício da autonomia acadêmica requer que a IES “não aceite ser 

colocada a serviço de um único segmento social”. Sua função é tanto contribuir para a 

formação de quadros quanto para o desenvolvimento científico. 

O CI “4 conclui um novo Ciclo Avaliativo do SINAES que engloba o triênio 2015-2017, 

haja visto que o CI referente ao triênio 2018 – 2020 ainda não foi publicado. 

http://emec.mec.gov.br/plugins/download/arquivo.php?666ac576aa2666cff323f5d976d592a6=Mjc3OTA1XzQ0OC5wZGY=&d6fe1d0be6347b8ef2427fa629c04485=SWVzXzMxNDcv
http://www.ls.edu.br/


 
 

A Faculdade LS tem como Missão: Desenvolver, produzir, aplicar e disseminar 

conhecimentos a partir da busca de soluções inovadoras frente às demandas da sociedade. 

Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida por sua excelência no ensino, 

promovendo uma aprendizagem transformativa na formação do cidadão global. 

Valores: Compromisso com a qualidade; Ética; Pluralidade; Compromisso Social; 

Humanismo. 

A Faculdade LS, com limite territorial de atuação o Federal conta com uma população 

de 3,015 milhões de habitantes, contando ainda potencialmente com mais de 200 mil pessoas 

que se deslocam das cidades do entorno do Distrito Federal para trabalharem em Brasília. 

Conta atualmente com dois Câmpus I, sede na Região Administrativa III – Taguatinga 

e o Câmpus II, na Região Administrativa IX – Ceilândia. 

Sua sede está localizada na cidade de Taguatinga. É a Região Administrativa III que 

se desenvolveu especialmente em função do comércio e dos empregos que sua população 

obtinha em Brasília. Considerada a capital econômica do Distrito Federal, com 12 mil 

empresas, 100 mil trabalhadores e um comércio que abastece a população local, estimada 

em 250 mil habitantes, a cidade conta com atividades diversificadas, oferecendo 

oportunidades de trabalho em lojas, atacados, fábricas, hotéis, faculdades, hipermercados e 

nos distritos industriais. “Tornou-se um importante centro comercial dentro do DF e polo de 

atração para a população das cidades próximas, constituindo-se, também, como importante 

polo de saúde e de educação” (BAHOUTH, 2008, p. 228).  

Da população total de Taguatinga, destaca-se o percentual daqueles que não 

estudam, 75,59%. Os que frequentam escola pública somam 14,86%, com 1,40% em período 

integral. Na escola particular, 9,45%.  

Quanto ao nível de escolaridade, a população concentra-se na categoria dos que têm 

nível médio completo 26,74%, seguida pelo superior completo, incluindo especialização, 

mestrado e doutorado, 22,11%. Os que possuem fundamental incompleto são 20,58%. 

Analfabetos na região representam 1,48%. 

Dos alunos moradores de Taguatinga, 81,04% estudam na própria Região, e 11,03%, 

na Região do Plano Piloto. As demais localidades de estudo são pouco relevantes 

individualmente. 

Taguatinga, região administrativa, líder e polo, possui também intensa atividade 

forense, assim como os órgãos públicos e instituições privadas ligadas direta ou indiretamente 

a estas atividades, os quais, encontram-se aptos em absorver estagiários em formação e 

egressos dos cursos da Faculdade LS.  

Além disso, é importante ressaltar que, além da estrutura judiciária aqui entendida não 

só em relação aos Órgãos próprios deste Poder, mas também àqueles órgãos e entidades 

que, embora não o integrem, sejam com ele afins, como as funções essenciais à justiça e à 



 
 

saúde, Taguatinga concentra também grande parte dos serviços públicos da região, cuja 

demanda é crescente.  

No segundo semestre de 2017, após análise contextual e discussão interna e do 

Conselho Superior, a Faculdade LS aprovou a criação do campus de Ceilândia, e estabeleceu 

um conjunto de metas e indicadores a serem cumpridos no período entre 2017-2021. 

Ceilândia é a localidade do Distrito Federal com a maior densidade urbana. Criada há 

quarenta anos para resolver problemas de distribuição populacional. A Região Administrativa 

possui atualmente quase 500 mil habitantes. Os números, de 2010, são da Pesquisa Distrital 

por Amostra de Domicílios (PNAD) da Companhia de Planejamento do Distrito Federal 

(CODEPLAN). 

Ceilândia é IX Região Administrativa do DF, que foi criada em 1971, ocupa uma área 

de 29,10 quilômetros quadrados. Os que estão há mais de 15 anos na região somam 64% 

dos moradores. Hoje, a população urbana estimada da RA Ceilândia é de 489.351, e a média 

de moradores por domicílio urbano, de 3,44 pessoas, com 37,33% dos moradores trabalhando 

na própria Região, o significa que 54 mil pessoas não precisam se deslocar até outra região 

para o trabalho. Do total de habitantes, 46% estão na faixa etária de 25 a 59 anos. As crianças, 

na faixa de zero a 14 anos representam 21% e os idosos, 17%. No Pôr do Sol e Sol Nascente, 

as crianças são 28% e os idosos, 7%. 

A política de inserção regional adotada pela Faculdade LS busca oferecer benefícios 

socioeconômicos para a população residente nos arrabaldes de suas instalações, estando 

atenta aos aspectos socioambientais.  

A Região Administrativa (RA) de Taguatinga é a terceira mais populosa do DF, 

aproximadamente 361.063 habitantes, conforme Censo do IBGE (2016) e que está próxima 

às Regiões Administrativas (RA) de Águas Claras, Ceilândia, Vicente Pires, Samambaia e 

Recanto das Emas. Juntas, estas representam o maior adensamento urbano do DF. Em 2014 

foram registrados 1.208.305 habitantes nessas regiões, o que corresponde a 42,4% do total 

da população do DF.  

Taguatinga cresceu, porém, desenvolveu-se especialmente em função do comércio e 

dos empregos que sua população obtinha em Brasília. Tornou-se um importante centro 

comercial dentro do Distrito Federal e polo de atração para a população das regiões 

administrativas próximas, abrigando shoppings centers de grande porte. Taguatinga hoje 

chega a ser considerada uma das cidades mais ricas e auto independente de Brasília, capital 

econômica do Distrito Federal.  

Ao contrário do que ocorre no centro do Distrito Federal a população da periferia 

continua crescendo, e a concentração de infraestrutura e emprego no Plano Piloto de Brasília 

estimulam um intenso movimento de migração pendular intra e interurbano. Desse modo, a 

mudança do perfil dessa parcela da população do Distrito Federal indica as transformações 



 
 

nos usos da cidade, que deve se preparar para atender os habitantes que demandarão 

futuramente programas e atividades direcionadas às suas necessidades.  

Ao mesmo tempo em que se observa um crescimento populacional total maior do que 

o projetado inicialmente para o Distrito Federal, reafirma-se, com base nas informações 

construídas até esse momento, que a espacialização desse contingente não está concentrada 

na área planejada, mas dispersa nas RA que, em geral, tem absorvido as massas populares 

e necessita de maiores investimentos quanto a infraestrutura, transporte, emprego.  

É com essa preocupação que surge a necessidade de trabalhar a educação 

socioambiental de forma permanente, preparando profissionais que possam contribuir para o 

desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Portanto, esses aspectos socioambientais 

não são desconsiderados pela comunidade acadêmica da Faculdade LS, tendo em vista que 

os impactos no meio ambiente local afetam direta ou indiretamente a saúde e o bem-estar da 

população local.  

A constituição de Brasília e do seu entorno, bem suas características, fazem parte do 

planejamento educacional proposto pela Faculdade LS. A instituição entende que a qualidade 

da equidade que avalia o acesso de permanência no sistema de educação superior tem 

também os atributos de igualdade de formação e, numa perspectiva mais ampliada, a 

equidade externa, que implica a posse da igualdade na sociedade e no mercado de trabalho. 

Mantém-se o predomínio da internacionalização competitiva isomórfica. Entende, ainda, que 

o futuro tende a nos apontar a manutenção da complexidade da qualidade da educação 

superior com tensões e lutas simbólicas na busca constante do domínio do campo científico 

nos contextos emergentes. A certeza que temos é que qualidade é uma construção 

fundamental para o fortalecimento de toda sociedade.  

De modo geral, a economia do Distrito Federal apresenta um comportamento peculiar 

por sediar a capital do país. Uma dessas características é a grande representatividade dos 

segmentos Administração, Saúde e Educação Pública (54,3%), Intermediação Financeira, 

Seguros, Previdência Complementar e Serviços Relacionados (10,4%), Atividades 

Imobiliárias e potencializadas pela construção civil, que em condições normais emprega uma 

parcela considerável da população.  

A capital ainda atrai muitos imigrantes por conta das oportunidades de trabalho, 

principalmente no setor público. A maioria da população economicamente ativa da cidade 

(71,8%) trabalha na área de serviços, sendo que 15% é servidor da administração pública, 

defesa ou seguridade social, de acordo com dados de 2015 da Companhia de Planejamento 

do DF (Codeplan).  

Assim, a atuação da FACULDADE LS para as cidades de Taguatinga e Ceilândia, 

como também para os bairros circunvizinhos, vem contribuindo com o acesso de uma parcela 

significativa de estudantes que buscam a formação superior e especializações.  



 
 

Os profissionais envolvidos nos processos educativos, professores, estudantes, 

coordenadores de cursos, diretores, profissionais de diferentes organizações, entre outros, 

têm afirmado que o exercício da autonomia acadêmica requer que a IES “não aceite ser 

colocada a serviço de um único segmento social”. Sua função é tanto contribuir para a 

formação de quadros para o desenvolvimento científico e tecnológico, como está a serviço de 

uma concepção universal de cidadania.  

O ensino de graduação e pós-graduação, nesta perspectiva, visa possibilitar a 

conquista de instrumentos para a autonomia profissional, técnica e ética e a constante prática 

da cidadania.  

Para tanto, corpo docente, corpo discente, organização didático-pedagógica e 

infraestrutura devem ser articulados e mobilizados para essa conquista.  

Nesse contexto, a Faculdade LS está em plena expansão. 

 

 

1.1.1 BREVE HISTÓRICO DA FACULDADE LS 

 

A Santana Instituto de Educação Superior Eireli é uma organização social de iniciativa 

privada que tem como objetivo o desenvolvimento da qualidade de educação. Sua origem 

deu-se por meio de um estabelecimento de ensino técnico (educação profissional) na área de 

saúde, funcionando desde 19 de novembro de 1998, situada no Setor "D" Sul, Lotes 5, 8 e 9, 

em Taguatinga – Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob o nº 02.846.920/0001-50. Destaca-se 

na sua atuação social, com relevantes serviços prestados à comunidade de Taguatinga e 

entorno. 

A Faculdade LS iniciou implantando cursos técnicos (educação profissional) na área 

de saúde, e que tem conquistado pela sua excelência e qualidade, efervescência política, 

cultural e renome no âmbito da saúde no Distrito Federal. Nasceu de um sonho de educação 

voltado para o avanço científico-tecnológico-cultural, sem nunca perder o significado 

humanístico. 

Em acordo regimental, mantêm-se na qualidade de instituição integrante do Sistema 

de Ensino do Distrito Federal, inspirada nos ideais de liberdade e solidariedade humana, 

observado os princípios legais vigentes. Possui como finalidade prestar serviços 

especializados, em nível superior à comunidade e estabelecer com esta uma implementação 

da relação de reciprocidade, no contexto educacional, como já vem fazendo em nível técnico 

por meio da oferta dos seguintes cursos: Técnico em Enfermagem, Técnico em Análises 

Clínicas, Técnico em Radiologia e Especialização, Técnica em Instrumentação Cirúrgica, 

Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho e Especialização Técnica em Necropsia 

e Anatomia Médico-Legal.  



 
 

A Faculdade LS foi credenciada em 2005, período em que se registrou grande 

expansão do setor privado na área da Educação Superior. Iniciou com a implantação de dois 

cursos, um na área de Saúde – Curso de Bacharelado em Enfermagem – e outro na área de 

Ciências Humanas – Curso de Letras: Português e Respectivas Literaturas. Para tanto, 

estabeleceu critérios para as disciplinas obrigatórias das atividades acadêmicas do 

bacharelado e da licenciatura estruturadas em semestres letivos, com matrícula em bloco 

semestral, sendo dado o direito de opção ao estudante para se matricular no semestre 

completo oferecido ou no mínimo em três disciplinas. 

No ano de 2007, foi instituída o Núcleo de Extensão unidade responsável pela 

formulação de políticas, gerência e avaliação de ações, projetos e programas da Extensão 

Acadêmica, bem como pela definição de uma política cultural para a Faculdade. 

Fundamentadas em um modelo político pedagógico participativo, prima pela busca da 

qualidade social, integrando escola-comunidade e desenvolvendo ações de extensão ligadas 

ao ensino e à pesquisa, contribuindo, assim, para a formação integral de nossos estudantes.  

No mesmo ano, foi criado o Comitê Institucional de Ética (CIE), colegiado de caráter 

exclusivamente educativo, subordinado à Coordenação Ética, Pesquisa e Extensão, instituída 

no mesmo período. Área criada para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa, bem 

como orientar pesquisadores e estudantes da instituição sobre as questões éticas em 

pesquisas com seres humanos e a necessidade de encaminhamento de protocolos de 

pesquisas que envolvam seres humanos para Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) 

autorizados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

Em 2008, atendendo a demanda da comunidade e do mercado de trabalho, dois 

cursos tecnológicos foram implantados: Curso Superior de Tecnologia em Radiologia e Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar. No mesmo ano, foi submetida ao MEC/INEP 

toda documentação necessária para autorização da oferta dos cursos de bacharelado em 

Administração, Ciências Biológicas (Bacharelado), Ciências Biológicas (Licenciatura), 

Farmácia (Bacharelado) e Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar. No entanto, 

a conclusão dos atos de avaliação dos referidos cursos ocorreu somente em 2011. 

O recredenciamento da Faculdade LS ocorreu em 2016. Na visita in loco, os 

avaliadores do MEC/INEP comprovaram que as políticas institucionais atendem aos critérios 

de qualidade estabelecidos para a Educação Superior e estão devidamente implantadas, de 

modo que o Conceito Institucional 4 (Muito Bom) foi atribuído. Quanto ao Índice Geral de 

Cursos, a IES mantém Conceito Satisfatório (3), conforme registrado no Sistema e-MEC. 

 

Quadro 1 – Atos legais dos Cursos de Graduação da Faculdade LS 



 
 

CURSO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO 
RENOVAÇÃO DE 

RECONHECIMENTO 

Administração  - Avaliação: 04/05 a 
07/05/11 
- Conceito: 03 
  
- Portaria nº 502 de 
22/12/2011 - DOU nº 
247, 26/12/2011, 
Seção: 1, Pag.: 193 

 - Avaliação: 
Satisfatória com 
dispensa de visita 
- Conceito: sem 
conceito 
- Portaria Nº 88, DE 
20/02/2019  2019. 
- DOU nº 01, de 
21/02/2019 pág. 29 

 - 

Biomedicina  - Avaliação: 
Satisfatória com 
dispensa de visita 
- Conceito: sem 
conceito 
  
- Portaria nº 116 de 
20/02/2018 - DOU nº 
36, 22/02/2018, Seção: 
1, Pag.: 16 

- - 

Ciências 
Biológicas 
(Bacharelado) 

 - Avaliação: 17/04 a 
20/04/11 
- Conceito: 04 
  
- Portaria nº 251 de 
07/07/2011 - DOU nº 
130, 08/07/2011, 
Seção: 1, Pag.: 25 

 - Avaliação: 08/02 a 
11/02/2015 
- Conceito: 04 
  
- Portaria nº 819 de 
29/10/2015 - DOU nº 
211, 05/11/2015, 
Seção: 1, Pag.: 23 

  
- 

Ciências 
Biológicas 
(Licenciatura) 

 - Avaliação: 18/05 a 
21/05/11 
- Conceito: 04 
  
- Portaria nº 205 de 
27/06/2011 - DOU nº 
122, 28/06/2011, 
Seção: 1, Pag.: 11 

- Avaliação: 02/04 a 
05/04/17 
- Conceito: 04 
  
- Portaria nº 1.188 de 
24/11/2011 - DOU nº 
226, 27/11/2017, 
Seção: 1, Pag.: 89 

- 

Ciências 
Contábeis 

 - Avaliação: 02/04 a 
05/04/17 
- Conceito: 04 
  
- Portaria nº 1.028 de 
29/09/2017 - DOU nº 
190, 03/10/2017, 
Seção: 1, Pag.: 20 

- - 



 
 

Direito 
Sede 

 - Avaliação: 22/04 a 
25/04/18 
- Conceito: 04 
  
- Portaria:  N° 700, DE 
18 de outubro de 2018. 

- - 

Direito 
Ceilândia   

  
- Avaliação: 19/09/2018 
a 22/09/2018 
- Conceito: 04 
  
- Portaria N° 209, DE 
29 de abril de 2019. 

- - 

Educação Física  - Avaliação: 
Satisfatória com 
dispensa de visita 
- Conceito: sem 
conceito 
  
- Portaria nº 226 de 
29/03/2018 - DOU nº 
62, 02/04/2014, Seção: 
1, Pag.: 18 

- - 

Enfermagem  - Avaliação: 
- Conceito: 
  
- Portaria nº 2.553 de 
15/07/2005 - DOU nº 
137, 19/07/2005, 
Seção: 1, Pag.: 23 

 - Avaliação: 04/08 a 
06/08/2008 
- Conceito: 
  
- Portaria nº 1.531 de 
14/09/2009 - DOU nº 
197, 15/10/2009 

 - Avaliação: 25/10 a 
28/10/17 
- Conceito: 04 
  
- Portaria nº 01 de 
06/01/2012 - DOU nº 
06, 09/01/2012, Seção: 
1, Pag.: 28 

Estética e 
Cosmética 

 - Avaliação: 
Satisfatória com 
dispensa de visita 
- Conceito: sem 
conceito 
  
- Portaria nº 226 de 
29/03/2018 - DOU nº 
62, 02/04/2014, Seção: 
1, Pag.: 18 

- - 

Farmácia 
(Bacharelado) 

 - Avaliação: 17/08 a 
20/08/11 
- Conceito: 04 
  
- Portaria nº 502 de 
22/12/2011 - DOU nº 
247, 26/12/2011, 
Seção: 1, Pag.: 193 

 - Avaliação: 01/02 a 
04/02/17 
- Conceito: 04 
  
- Portaria nº 652 de 
29/06/2017 - DOU nº 
124, 30/06/2017, 
Seção: 1, Pag.: 22 

- 



 
 

Fisioterapia  - Avaliação: 
Satisfatória com 
dispensa de visita 
- Conceito: sem 
conceito 
  
- Portaria nº 196 de 
22/03/2018 DOU nº 57, 
23/03/2018, Seção: 1, 
Pag.: 57 

- - 

Gestão 
Financeira 

 - Avaliação: 11/05 a 
14/05/11 
- Conceito: 04 
  
- Portaria nº 385 de 
19/09/2011 - DOU nº 
182, 21/09/2011, 
Seção: 1, Pag.: 52 

 - Avaliação: 05/05 a 
08/05/13 
- Conceito: 04 
  
- Portaria nº 433 de 
30/07/2014 - DOU nº 
146, 01/08/2014, 
Seção: 1, Pag.: 29 

- Avaliação: 12/12 a 
15/12/2018 
- Conceito: 05 
  
- Portaria nº 86, DE 20 
de fevereiro de 2019. 

Gestão 
Hospitalar 

 - Avaliação:  
- Conceito: 
  
- Portaria nº 530 de 
19/10/2007 - DOU nº 
203, 22/10/2007, 
Seção: 1, Pag.: 18 

 - Avaliação: 01/08 a 
04/08/11 
- Conceito: 04 
  
- Portaria nº 430 de 
21/10/2011 - DOU nº 
204, 24/10/2011 

 - Avaliação: 
Satisfatória com 
dispensa de visita 
- Conceito: sem 
conceito 
  
- Portaria nº 821 de 
30/12/2014 - DOU nº 
01, 02/01/2015, Seção: 
1, Pag.: 29 e 32 

Nutrição 
(Bacharelado) 

 - Avaliação: 
Satisfatória com 
dispensa de visita 
- Conceito: sem 
conceito 
  
- Portaria nº 563 de 
27/09/2016 - DOU nº 
187, 28/09/2016, 
Seção: 1, Pag.: 54 

- - 

Radiologia  - Avaliação: 09/07 a 
11/07/2007 
- Conceito: 
  
- Portaria nº 483 de 
17/08/2007 - DOU nº 
160, 20/08/2007, 
Seção: 1, Pag.: 12 

 - Avaliação: 31/07 a 
03/08/11 
- Conceito: 04 
  
- Portaria nº 447 de 
01/11/2011 - DOU nº 
211, 03/11/2011. 

 - Avaliação: 
Satisfatória com 
dispensa de visita 
- Conceito: sem 
conceito 
  
- Portaria nº 821 de 
30/12/2014 - DOU nº 
01, 02/01/2015, Seção: 
1, Pag.: 32 
 
- Avaliação: Satisfatória 
com dispensa de visita 



 
 

- Conceito: sem 
conceito 
  
- Portaria nº 135 de 
01/03/2018 - DOU nº 
42, 02/03/2018, Seção: 
1, Pag.: 37 

Fonte: O autor (2020) 
 

O Programa de Pós-Graduação foi fundado em dezembro de 2007, quando o 

Conselho Deliberativo da Mantenedora aprovou a proposta feita pela Faculdade LS com área 

de concentração em “SAÚDE" e com sua interface em “EDUCAÇÃO”, para que se 

estabelecesse um programa de natureza interdisciplinar.  

A Pós-Graduação Lato Sensu abrange exclusivamente os Cursos de Especialização 

e destina-se ao aprofundamento dos conhecimentos obtidos na graduação, ao preparo do 

estudante para o mercado de trabalho ou para iniciar a vida acadêmica na docência e na 

pesquisa.  

O programa está em plena expansão, e atualmente os seguintes cursos são ofertados:  

 

PÓS-GRADUAÇÃO: 

Educação: 

 Educação Superior 4.0 

 Orientação Educacional 

 Psicopedagogia 

 

Negócios:  

 MBA Executivo: Controladoria e Finanças 

 MBA Executivo: Gestão de Pessoas e Resultado 

 MBA Financeiro: Auditoria e Controladoria em serviços de Saúde 

 Logística e varejo 

 

Saúde: 

 Anatomia e Fisiologia Humana 

 Farmácia Clínica e Hospitalar 

 Enfermagem em Nefrologia 

 Enfermagem em Terapia Intensiva Adulto 



 
 

 Enfermagem em Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica 

 Enfermagem Urgência e Emergência 

 Saúde Estética 

 Gestão em Saúde 

 Nutrição Esportiva 

 Oncologia Multiprofissional 

 Radioterapia e Tomografia Computadorizada 

 

EXTENSÃO: 

 Administração de Medicamentos 

 Boas Práticas em Procedimentos Invasivos de Enfermagem 

 Boas Práticas em Procedimentos de Urgência e Emergência 

 Emergências Cardiovasculares 

 Curso de Vacinação 

 Cálculo de Medicamentos 

 

A Faculdade LS vem crescendo e conquistando expressão no cenário local. Mesmo 

sendo considerada uma Instituição de pequeno porte, tem se destacado por sua atuação junto 

à comunidade, com destaque para a área da saúde. Desse modo, uma breve análise do perfil 

dos estudantes é necessária evidenciar o papel social desenvolvido por essa IES 

Importante salientar que a Instituição prima pela ética, pela moral e pela cidadania, 

além de ter como princípio a responsabilidade social. Exercendo o seu papel com seriedade, 

a Faculdade LS almeja realizar com amplitude, tanto na competência criativa, como no 

gerenciamento, apresentando à comunidade uma instituição de educação democrática 

comprometida com sua missão e objetivos institucionais.  

A temática da avaliação  faz parte do cotidiano institucional sendo praticada mesmo 

antes de haver qualquer normatização desta prática no âmbito do ensino superior. A 

Faculdade LS já instituía procedimentos de avaliação de seus cursos, mantendo um 

permanente diálogo com a comunidade interna e externa, marcado pela convicção 

democrática de seus fundadores e pelo desejo genuíno de colaborar com o desenvolvimento 

local.  

Considerando o perfil de ingressantes dos últimos cinco anos, mapeado por meio do 

Sistema Educacional Integrado utilizado pela IES, destaca-se que:  

 

1. 74% do corpo discente é do sexo feminino e oriundos de escolas públicas da região;  



 
 

2. A maioria dos estudantes afirmam ter renda familiar de até três salários mínimos;  

3. Mais de 80% dos estudantes trabalham e estudam concomitantemente;  

4. Aproximadamente 50% se declararam branco e somente cerca de 14% negros;  

5. Em relação ao grau de escolaridade dos pais, mais 40% afirmaram que possuem apenas 

o ensino fundamental do 1º ao 5º ano e menos de 10% concluíram o ensino superior.  

É possível concluir que o público-alvo da Faculdade LS é pertencente à Classe Social D 

(de acordo com a classificação do IBGE 2015), sendo o ingresso no ensino superior uma 

oportunidade de inclusão e promoção de maiores possibilidades de conhecimento e ascensão 

no mercado de trabalho e, consequentemente, de ascensão social.  

Ademais, ao analisar esses dados, a Faculdade LS tem de forma constante ampliado as 

políticas de ensino e apoio ao estudante a fim de favorecer o seu acesso e a permanência. 

Desde 2013, o número de bolsas vinculadas aos Programas Sociais foi ampliado de modo 

significativo, com destaque para o Prouni. 

 

1.2. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

A CPA da Faculdade LS começou o seu funcionamento no ano de 2005, visando cumprir 

a exigência legal estabelecida pela Lei do SINAES (BRASIL, 2004), sendo instituída com 

atuação autônoma em relação aos órgãos colegiados da Instituição, e vinculada diretamente 

à Direção Geral, mas sem caráter de subordinação a ela. 

É composta por um presidente, representantes dos segmentos docentes, discente, 

técnico-administrativo, e sociedade civil organizada.  

De acordo com a formação vigente, seus membros trabalham na elaboração e 

validação de instrumentos, análise quantitativa e qualitativa dos dados, elaboração dos 

relatórios em que atuam ainda como principais referências institucionais nos processos de 

avaliação.  

Esta comissão também desenvolve uma relação próxima com a comunidade 

acadêmica, dialogando regularmente na mediação de ações que necessitem de maior 

informação, coleta de sugestões, visitas in loco e melhorias regulares, tanto em processos, 

quanto em estruturas. 

A primeira atividade desenvolvida pela CPA foi à elaboração do Relatório de 

Autoavaliação Institucional, concluída em dezembro de 2008 e este encaminhado ao INEP. 

Em 17 de dezembro de 2008, relatório correspondente a 2005/06/07.  

A avaliação institucional é um importante instrumento para perceber os limites e as 

perspectivas de cada instituição; é uma possibilidade desta instituição rever suas concepções, 



 
 

projetos acadêmicos e formas de gestão e assim promover a criação de uma cultura 

democrática e participativa da comunidade acadêmica. De acordo com Leite, a avaliação: 

 

 “... é uma prática que forma um campo epistemológico, de construção 
de conhecimentos, e, ao mesmo tempo, institui uma ação política no 
espaço público da faculdade. Este espaço não está pronto. Ele vai se 
construindo através da participação, com negociação e sensibilização 
das comunidades (...)” (LEITE, 2005, p.114). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Uma instituição de ensino superior desenvolve suas atividades norteadas pela filosofia 

educacional exposta em sua Missão, descrita em seu Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) e operacionalizada através de seu Plano de Metas. Tendo em vista essas diretrizes e 

as pessoas que lá trabalham, a Faculdade configura-se como instituição complexa e plural. 

Avaliar uma instituição significa lidar não só com variáveis quantificáveis, mas também com 

situações polissêmicas, incertas e dinâmicas. Significa levar em conta as contradições, a 

pluralidade de pontos de vista, a diversidade dos sujeitos, os elementos estruturais e 

conjunturais. 

O projeto de Auto avaliação Institucional deve ser elaborado por meio da afirmação de 

autonomia e identidade institucional correspondendo a um padrão oficial com base em seu 

PDI apresentando suas ações com a finalidade incentivar e viabilizar uma avaliação 

institucional democrática a fim de se expandir e não ficar somente se submetendo a 

legalidades. Conhecer pode ser um caminho para mudar! E só tem possibilidade de encontrar 

caminhos, aquele que se predispõe a caminhar, uma vez que “o real não está na saída nem 

na chegada, ele se dispõe para a gente é no meio do caminho” (ROSA, 1994). 

O objetivo era levantar, com a participação de toda a comunidade acadêmica, 

subsídios para a solicitada reelaboração do Projeto de Autoavaliação Institucional. Essa 

diagnose serviria para traçar os rumos da CPA, formalizar o Projeto, mas também para 

sensibilização da comunidade acadêmica quanto às orientações do SINAES. A opção 

consequente foi iniciar a avaliação pela estrutura física, projeto institucional e realidade 

administrativa e pedagógica, fatores que podem interferir nas possibilidades da instituição 

realizar a sua MISSÃO. 

Por meio deste estudo a CPA da Faculdade LS objetiva reafirmar o desejo de que a 

avaliação seja vista nas Instituições de Ensino Superior (IES) como tarefa que compete a 

todos os que participam do cenário acadêmico e, sobretudo, confirmar que a Instituição 

precisa se ver através dos olhos daqueles que constroem a sua história. 

A CPA aposta na avaliação como possibilidade da Faculdade LS olhar-se de forma 

atenta, e, assumindo a existência de pontos que necessitam de reformulação, propor-se 

seriamente a realizá-la em um processo coletivo e democrático. Acredita no potencial a 



 
 

missão e o plano de desenvolvimento institucional; a política para o ensino, a pesquisa, a pós-

graduação, a extensão e as respectivas formas de operacionalização; a responsabilidade 

social da instituição; a comunicação com a sociedade; as políticas de pessoal, as carreiras do 

corpo docente e do corpo técnico-administrativo; organização e gestão da instituição; 

infraestrutura física; planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia da auto avaliação institucional; políticas de atendimento aos estudantes; e 

sustentabilidade financeira. 

Um dos objetivos mais importantes da Avaliação Institucional na experiência aqui 

relatada é clarificar a importância de escolha de estratégias adequadas ao contexto em que 

ela é realizada. Em tempos de (re)significação dos saberes a instituição deve perguntar-se a 

todo o momento a que fins se propõe. Não obstante os textos oficiais nos quais consigna seus 

objetivos, sua missão, e sua visão de futuro, há de se esclarecer sobre a sua função política 

e social, fator determinante do seu papel na região e no país. 

 

Coordenador da Comissão: Coordenador  

Prof. Eduardo da Silva Sena 

 

Vice-coordenadora da Comissão: Vice Coordenadora 

Profª. Vívian Taís Fernandes Cipriano  

 

Representante do Corpo Técnico-Pedagógico: 

Prof. Daniel Oliveira Freire 

 

Representante do Corpo Técnico-Administrativo: 

Jamyson Ribeiro Aguiar 

Alisson Elias 

 

Representante dos Docentes:  

Prof. Krain Santos Melo – Representante dos docentes de Ceilândia 

Prof. Hudson Holanda de Andrade – Representante dos docentes de Taguatinga 

 

Representante da Pós-graduação 

Prof. Eder Alves Marques 

 

Representantes do Corpo Discente  

Vector dos Anjos Ferreira – Discentes de Ceilândia 

 



 
 

 

Representante dos Discentes Egressos  

Athamy Sarah de Paula Cruz 

 

Representante da Comunidade Externa 

Kleiton Alessandro de Andrade Machado 

 

 

1.3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

 

 Este trabalho relata o processo de auto avaliação institucional na Faculdade LS 

(FACELS), tendo o ano de 2005 como o ano de referência para a instituição de sua primeira 

Comissão Própria de Avaliação - CPA, de acordo com as diretrizes do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - SINAES.  

Tem como objetivo primordial, a busca por um olhar atento à confirmação das 

potencialidades, busca por soluções inovadoras frente às fragilidades e o crescimento da 

organização no decorrer do ano de 2018, oferecendo assim, à comunidade do Distrito Federal 

um serviço educacional com efetivo cumprimento da missão institucional.  

A partir dos dados coletados a instituição construirá os caminhos de promoção das 

melhorias na qualidade dos serviços oferecidos, tanto nas questões acadêmicas, quanto nas 

relações sociais. 

O processo de autoavaliação institucional em cada IES é uma competência da 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, composta por representantes docentes, 

coordenadores de graduação, núcleo de pesquisa, corpo técnico-pedagógico e técnico-

administrativo, comunidade local e corpo discente, que dispõe de autonomia para realização 

da autoavaliação. Conforme preconiza o Sistema Nacional de Avaliação da educação 

Superior – SINAES, cabe a esses personagens o papel de gerenciar a avaliação interna, de 

modo que, possam ser analisadas todas as dimensões que compõem uma IES. 

 As dimensões propostas pelo SINAES norteiam o trabalho da CPA garantindo uma 

unidade do processo avaliativo em todas as instituições de nível superior, seja ela privada ou 

pública. São elas: 

1 – A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

2 – A Política para o Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão; 

3 – A Responsabilidade Social da Instituição; 

4 – A Comunicação com a Sociedade; 

5 – As Políticas de Pessoal; 

6 – Organização e Gestão da Instituição; 



 
 

7 – Infraestrutura; 

8 – Planejamento e Avaliação; 

9 – Política de Atendimento ao Estudante; 

10 – Sustentabilidade Financeira 

Estas dimensões estão distribuídas nos cinco eixos, a seguir: 

1) Planejamento e Avaliação. Institucional 

2) Desenvolvimento Institucional 

3) Políticas Acadêmicas 

4) Políticas de Gestão 

5) Infraestrutura 

 

A avaliação interna baseada nestas dimensões estimula a comunidade acadêmica a 

vivenciar olhares analíticos que favoreçam a circulação de discurso sobre a nossa própria 

realidade, em todos os aspectos. Essa análise permite que sejam construídas diretrizes que 

contribuam para que a Faculdade LS cumpra sua missão e suas responsabilidades, tais como:  

I. Oferecer educação de alta qualidade para formação de um cidadão responsável 

e crítico;  

II. Reunir, organizar e difundir o conhecimento humano, nos mais variados 

segmentos e setores da sociedade e comunidade que está inserida; 

III. Favorecer o desenvolvimento cognitivo do educando, estimulando ao mesmo 

tempo sua competência emocional; 

IV. Favorecer o desenvolvimento da comunidade, assumindo compromisso com 

valores éticos e humanistas.  

V. Contribuir para a realização e o aprimoramento das atividades didático-

pedagógicas capazes de qualificar o processo de ensino-aprendizagem e de 

cidadania; 

VI. Aprimorar as atividades de ensino, pesquisa e extensão cultural.  

VII. Contribuir com a sustentabilidade ambiental. 

VIII. Manter a boa saúde laboral em todos os segmentos institucionais. 

Dessa maneira, a CPA desenvolve estratégias que possam unir os interesses do 

SINAES por meio de estratégias avaliativas para garantir o acesso e qualidade do ensino 

superior; preocupação também vivenciada pela Faculdade LS.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Metodologicamente, o processo de autoavaliação institucional afirma seu papel no 

julgamento da qualidade comparando critérios e padrões previamente definidos, o que 



 
 

compreende a escolha de metodologias e, consequentemente, técnicas de obtenção dos 

dados e instrumentos de medida mais adequados à realidade local e institucional. 

Os cenários em que a Instituição atuará são traçados a partir de uma metodologia 

voltada para o olhar multidimensional da avaliação, na qual prevê a realização de análise 

constante do ambiente da organização, a fim de potencializar os pontos fortes e minimizar os 

fracos, a identificação dos valores e a definição a visão de futuro como condição fundamental 

de lograr o êxito da Institucional.  

 No cumprimento de seu papel, a FACULDADE LS busca fazê-lo em maior amplitude, 

tanto na capacidade de criar como no gerenciamento, com o objetivo de continuar 

apresentando à comunidade uma escola superior democrática e comprometida com a sua 

missão e objetivos institucionais. Isto posto, se evidencia na organização curricular a inclusão 

na abordagem interdisciplinar e na égide da indissociabilidade entre teoria e prática, ensino e 

pesquisa, trilhando os melhores caminhos para a extensão, primando por uma metodologia 

dialógica de ensino como forma de entrelaçar o processo de construção do conhecimento 

com a realidade social e com o envolvimento institucional, do Corpo Docente e Discente, com 

a própria IES e com as questões sociais que afligem o país. 

Avalia também o diálogo entre a missão institucional o PDI, além de avaliar a 

responsabilidade social na qual a IES se compromete considerando especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e 

social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural, como também a coerência entre o PDI e ações afirmativas de defesa e promoção 

dos direitos humanos e igualdade étnico-racial.    

Estes passos delineados pelo processo de Avaliação Institucional nos mostram que 

esta, se realizada de forma participativa e transparente, pode ser aliada fundamental da 

gestão, contribuindo para a superação do imediatismo de muitas ações administrativas. 

As atividades da Faculdade são definidas no calendário acadêmico do qual constarão, 

pelo menos, o início e encerramento de matrícula e os períodos de realização das avaliações 

e exames finais, bem como o início e o encerramento dos prazos de trancamento das 

matrículas. 

Esta ferramenta tem um envolvimento ativo dos alunos com a avaliação, gerando 

inclusive uma visão geral do rendimento dos alunos naquele semestre e que propicia 

redimensionar os pontos fracos, pedagogicamente falando, para consolidar o ensino aplicado 

na IES, dentro dos conteúdos programáticos.  

O espaço acadêmico, que neste caso é a faculdade, é um lugar onde as identidades, 

os costumes, os comportamentos, as crenças e o imaginário se hibridizam, ou seja, se 

misturam. As particularidades da vida cotidiana possibilitando aos sujeitos a interpretação, a 

negociação, a desconstrução, a mistura e a tessitura de redes de subjetividades. Sendo 



 
 

assim, limitar a autoavaliação institucional às questões estruturais, administrativas ou apenas 

pedagógicas é desconsiderar que “os componentes que constituem um todo (como o 

econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico) são inseparáveis e 

existe um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre as partes e o todo, o todo 

e as partes” (MORIN, 2002, p.14) e que os sujeitos deixam suas marcas em suas produções 

sociais e culturais. 

O crescimento da Faculdade LS é anual e essa realidade, embora projetada e 

desejada, traz também desafios maiores à CPA, que precisa, então, compartilhar 

responsabilidades avaliativas. Investir na descentralização dos procedimentos, sem abrir mão 

da “condução dos processos internos de avaliação da instituição, de sistematização e de 

prestação das informações solicitadas pelo INEP”, conforme sinaliza a Lei do SINAES 

(BRASIL, 2004), prerrogativa constitutiva de sua função. Tal projeção remete ao espírito de 

uma nova época que se anuncia, em que o agir comunicativo será a alternativa natural 

clamada pela sociedade, em que os sujeitos se preocuparão “em harmonizar internamente 

seus planos de ação e.... só [perseguirão] metas sob a condição de um acordo existente ou a 

se negociar sobre a situação e as consequências esperadas” (HABERMAS,1989, p.165). 

Ouvir os professores e alunos, e confrontar com a visão do coordenador do Curso e 

com os diretores da Instituição de Ensino, instigando-os a busca de alternativas e/ou 

providências administrativas, pedagógicas ou gerencias criativas e operacionais, é estratégia 

conscientemente pensada, necessária e emergente. Ressalte-se ainda o fato da CPA estar 

presente em todas as avaliações in loco e nessas oportunidades acompanhar as visitas dos 

avaliadores do MEC, fazer a interlocução e a mediação com eles, anotar argumentações 

positivas e/ou negativas frente à realidade do Curso avaliado, analisar o posterior relatório 

junto com os gestores institucionais e garantir-lhes “o direito de escrever a sua própria história 

e gerir as suas próprias formas de ação” (SAUL, 1988). 

Enfim, o trabalho realizado pela CPA da Faculdade LS, desde a sua criação em 2005, 

vem comprovando que a avaliação institucional não pode, e não ocorre de forma engessada. 

Ao contrário disso, deve constituir-se como elo integrador do processo de planejamento e 

gestão, como agente promotor dos diálogos fundamentais para o êxito educacional. 

Em 2020 a CPA assumiu um grande papel no protagonismo do olhar dialógico 

institucional. A pandemia do novo corona vírus (COVID 19), potencializou a necessidade de 

maiores redes de diálogos entre todas as áreas institucionais. O que este instrumento buscou 

levar em consideração também em dois momentos no ano avaliado, considerando o mês de 

junho um momento estratégico para  

A análise cuidadosa de tais aspectos fornece elementos para que, no ato do 

planejamento, sejam definidas novas prioridades, estabelecidas metas e delimitados prazos 

e responsabilidades. A CPA acredita que tem contribuído para que a Faculdade LS estabeleça 



 
 

planos inovadores, realizáveis, e decisões melhor fundamentadas. Ela tem assumido como 

premissas básicas em sua atuação: continuidade do processo, compromisso com realidade 

observada, uso ético na coleta, análise, fidedignidade e divulgação das informações. 

Tais premissas têm possibilitado à CPA constituir de forma coerente um corpo de 

informações pertinentes, interpretá-las e atribuir-lhes juízos de valor que têm sustentado 

articulações de transformações. Essa atuação tem garantido à CPA credibilidade e ampliação 

de seu espaço na dinâmica institucional. 

A participação da CPA nas reuniões de planejamento e nos fóruns estratégicos 

(reuniões mensais de alinhamento do PDI e das metas estratégicas) garante que as 

demandas identificadas cheguem com maior velocidade aos setores envolvidos e obtenham 

o adequado tratamento.  

Outra importante relação fortalecida pela atuação a CPA é a presença em constantes 

reuniões de colegiados de cursos e de representantes de turmas, dando assim maior força ao 

diálogo entre as diferentes áreas da instituição, o que tem sido muito bem recebido dentro dos 

cursos da graduação. 

Os resultados decorrentes do processo avaliativo da CPA tem sido fator relevante para 

o processo de desenvolvimento da faculdade. A CPA realiza os planejamentos das avaliações 

e suas devolutivas. São previstas reuniões com os dirigentes principais, se a melhoria 

envolver ações estruturais, com funcionários, se for detectada falha em atendimento, etc. A 

autoavaliação aponta quais são as metas que deverão ser alcançadas em curto, médio e 

longo prazo. 

 Durante as reuniões são traçados os objetivos de cada instrumento, bem como a 

metodologia a ser utilizada, além de ampliar as áreas de atenção da CPA junto às diferentes 

áreas institucionais. Os representantes de turma também são convidados a participar das 

reuniões para ajudar nas melhorias de ações onde é discutida também a viabilidade de cada 

demanda apontada. 

Os resultados da avaliação são analisados, compilados, com a emissão de relatórios 

para as instâncias superiores, com críticas e confirmações de pontencialidades, sendo 

divulgados para toda a comunidade. Assim também o fazem com as melhorias e benfeitorias 

realizadas por meio de correspondências encaminhadas para todos os interessados. 

A Faculdade pode conhecer seus pontos frágeis e fortes, bem como, sistematizar 

análises e estratégias de gestão acadêmica e administrativa por meio de um processo 

avaliativo que observe, acompanhe e interprete o desenvolvimento institucional. O importante 

é que a avaliação seja vista como tarefa que compete a todos os atores do cenário acadêmico 

e, assim, podem construir um futuro democrático, ético e comprometido com a igualdade 

social. 

Para sistematizar o processo avaliativo foram aplicados os seguintes instrumentos: 



 
 

1. Avaliação da Institucional pelos Estudantes. 

2. Avaliação da Institucional pelos Docentes. 

3. Avaliação da Instituição pelo Corpo Técnico-administrativo. 

4. Autoavaliação Docente (respondida pelos professores). 

5. Avaliação de desempenho docente pelos estudantes. 

6. Pesquisa de satisfação e nível de apoio docente. 

7. Pesquisa de satisfação e nível de apoio – Coordenação de Curso. 

Estes dois últimos instrumentos, buscaram fazer um diagnóstico de como a área 

pedagógica está atuando e obtendo suportes necessários em função do momento de 

pandemia instaurado no país em março de 2020. 

Além da aplicação dos instrumentos citados acima, os quais favoreceram a análise 

quantitativa, a CPA realizou uma análise qualitativa baseado em leituras de documentos, 

reuniões mensais com toda a comissão e reuniões com representantes da cada 

turma/curso/câmpus, para verificar as forças e fraquezas institucionais. 

Segue abaixo a distribuição das dimensões que foram avaliadas divididas em eixos: 

 

2.1 AS DIMENSÕES DE CADA EIXO 

 

Quadro 2 – Eixos e Dimensões 

EIXO DIMENSÃO 

1 – Planejamento e Avaliação Institucional - Planejamento de avaliação 

2 – Desenvolvimento Institucional 
- Missão e PDI 

- Responsabilidade social 

3 – Políticas Acadêmicas 

- Políticas de ensino, pesquisa, extensão e pós-
graduação 

- Comunicação com a sociedade 

- Política de atendimento aos estudantes 

4 – Políticas de Gestão 

- Políticas de pessoal, carreiras do corpo docente 
e técnico administrativo 

- Organização da gestão da IES 

- Sustentabilidade financeira 

5 – Infraestrutura - Infraestrutura física 

Fonte: INEP. 
 

 

3 DESENVOLVIMENTO - ANÁLISES POR EIXOS 

EIXO 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

 

Planejamento de Avaliação 



 
 

A Faculdade LS, juntamente com a CPA, realiza os planejamentos de como 

funcionarão as avaliações e como serão as devolutivas. São previstas reuniões com 

mantenedores, se a melhoria envolver ações estruturais e com colaboradores, se for 

detectada falha em atendimento, etc. A autoavaliação aponta quais são as metas que deverão 

ser alcançadas em curto, médio e longo prazo. 

 Durante as reuniões são traçados os objetivos de cada instrumento, bem como a 

metodologia a ser utilizada. Os representantes de turma também são convidados a participar 

de reuniões para ajudar nas melhorias de ações e são discutidos também a viabilidade de 

cada demanda apontada. 

 No decorrer do processo de autoavaliação, a IES preocupou-se nas condições 

necessárias para uma avaliação efetiva, cujos instrumentos de avaliação foram aplicados 

individualmente e anonimamente. A CPA realizou um trabalho de sensibilização da 

comunidade consolidando a compreensão da importância de livre contribuição nesta 

avaliação e posteriormente a apresentação dos resultados e acompanhamento da resolução 

das demandas levantadas. 

 O processo de autoavaliação permitiu que a instituição refletisse a respeito de quais 

são os pontos que precisam ser fortalecidos para atender com excelência o aluno, professores 

e demais colaboradores. Os resultados dos relatórios são apresentados em reuniões, murais 

públicos, folhetos explicativos, redes sociais, e outros meios que possibilitem maior interação 

com a comunidade acadêmica.  

É importante indicar neste relatório, que a participação de toda comunidade é 

voluntária e temos alcançado índices de respostas e participação maiores de 90%, o que 

sinaliza uma ótima compreensão de toda comunidade acerca da contribuição que a 

autoavaliação proporciona às melhorias institucionais. A participação do corpo técnico-

administrativa foi superior a 72,5% no processo, como também, a participação do corpo 

docente alcançou o percentual de 97%. 

 

Planejamento de Avaliação 

 O planejamento de avaliação ocorreu levando-se em consideração as categorias a 

serem analisadas e os itens de avaliação conforme tabela abaixo. 

 

Quadro 3 – Itens de avaliação 

CATEGORIAS ITENS DE AVALIAÇÃO 

1 - Plano de Desenvolvimento 
Institucional - PDI 

- Análise do Plano de Desenvolvimento Institucional 
e sua execução, propondo redirecionamentos. 

2 – Produção Acadêmica – 
Organização Didático Pedagógica 

- Análise da produção acadêmica: políticas de ensino, 
pesquisa e extensão e sua aplicação na instituição, 
definição propostas que envolvam mudança e 



 
 

atualização e adequação. Redimensionamento dos 
Projetos Pedagógicos, revisão de cargas horárias de 
cursos, matrizes curriculares e estratégias 
metodológicas. 

- Suporte nas ações de organização acadêmica de 
ajustes ao modelo remoto síncrono emergencial. 

3 – Responsabilidade Social - Verificação do compromisso e a contribuição da 
faculdade em ações que envolvem responsabilidade 
social fortalecendo ações estratégicas de estímulo às 
ações de responsabilidade social. Estímulo a 
manutenção do selo de responsabilidade social. 

4 – Relação FACLS - Comunidade - Avaliação da comunicação com a comunidade, 
identificando as melhores formas de aproximação e 
constante diálogo, buscando fazer com que a 
atividade acadêmica se comprometa com a melhoria 
dos padrões de qualidade de vida acadêmica. 
Ampliação da comunicação com a comunidade por 
meio de ações informacionais, campanhas, 
divulgação de critérios de ingresso, projetos 
educacionais e ações que contribuam com as 
necessidades desta comunidade. 

5 – Recursos Humanos: Política de 
Pessoal, Docente, Administrativo, 
Desenvolvimento e Condições de 
Trabalho 

- Avaliação do processo de implementação do Plano 
de carreira e capacitação do Corpo Docente e 
Técnico-Administrativo, buscando desenvolver e/ou 
aprimorar o desenvolvimento profissional e as 
condições de trabalho do capital humano, com vistas 
a: qualidade de vida e motivação no ambiente de 
trabalho. 

- Planos de estímulo a educação continuada nos 
diferentes níveis e faixas de colaboradores. 

6 – Gestão Acadêmica, Colegiados, 
Relação com a Mantenedora, 
Participação e autonomia. 

- Verificação do grau de independência e autonomia 
da gestão acadêmica, as relações de poder entre as 
estruturas e a participação efetiva na construção das 
políticas institucionais e o cumprimento dos objetivos 
e planejamento. Processos decisórios (comunicação, 
participação e integração). 

7 – Infra-estruturas físicas e 
tecnológicas 

- Avaliação a infraestrutura física e tecnológica 
existentes nos dois câmpus para atendimento do 
ensino, da pesquisa e da extensão, com vistas à 
definição de propostas de redimensionamento (seja 
ampliação ou adequação a perfis de cursos 
diferenciados). 

- Biblioteca (ampliação do acervo físico e virtual, 
melhoria do espaço físico, aquisição de 
equipamentos, realização de eventos e estímulos à 
iniciação científica. 

- Espaços especiais (tanto para uso de novos 
recursos didáticos, quanto para adequação às 
necessidades de pessoas com deficiências. 

- Áreas administrativas: efetividade da atuação das 
áreas de frente (Central de Relacionamento, Setor 
Financeiro, Secretaria Acadêmica) com vistas ao 



 
 

aprimoramento de processos e melhores condições 
de conforto e segurança para alunos e 
colaboradores. 

- Melhorias da estrutura de tecnologia com vistas à 
instrumentalizar o docente para a ministração de 
aulas remotas. 

8 – Planejamento e Avaliação – 
Integração entre o plano de 
desenvolvimento institucional e a 
avaliação. 

- Avaliação da integração do processo avaliativo com 
o planejamento e vocação institucional. Análise dos 
resultados da avaliação desta integração e seus 
impactos na comunidade. 

- Articulação entre planejamento e avaliação. 

9 – Políticas de atendimento aos 
estudantes e Egressos. 

- Avaliação das formas de atendimentos ao corpo 
discente e integração deste a vida acadêmica, 
buscando propostas de adequação e melhoria desta 
prática. 

- Revisão e melhorias na Política de Atendimento a 
Egressos com a proposição de ações diversificadas. 

- Ações de orientação, apoio, nivelamento de 
estudantes. 

10-Gestão Financeira: 
Sustentabilidade. 

- Articulação entre PDI e decisões financeiras, 
orçamentárias institucionais. 

- Estratégias de apoio financeiro à permanência do 
estudante em situação de risco pela COVID-19. 

Fonte: O autor (2020) 
 

EIXO 2 – Desenvolvimento Institucional 

 

A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

A sociedade contemporânea exige a formação do cidadão crítico, o que abrange a 

Educação para o Desenvolvimento, a Educação para os Direitos Humanos, a Educação para 

a Sustentabilidade, a Educação para a Paz e a Prevenção de Conflitos e a Educação 

Intercultural, dimensões globais da Educação para a Cidadania. Além disso, requer 

profissionais criativos, que possam estar atentos às necessidades sociais e encontrar formas 

diferenciadas de enfrentamento das situações adversas que surgem, produzindo e 

disseminando conhecimentos.  

Diante dos desafios da última década, e planejando nossas ações para as próximas, 

o Conselho Superior da Faculdade LS e LS Educacional avaliou que era preciso atualizar a 

sua Missão para atender a Visão de Educação que temos hoje, a partir de valores que 

asseguram a continuidade de um trabalho sólido e desenvolvido com zelo, responsabilidade 

e ética.  

Assim, a IES busca estratégias para apresentar de maneira explícita e claro os 

objetivos e finalidades da instituição, apresentado por meio de placas expostas pela 



 
 

Organização, informações no site e enuncia nos planos de ensino os seus ideais, conforme 

segue:  

 Missão - Desenvolver, produzir, aplicar e disseminar conhecimentos a partir da busca 

de soluções inovadoras frente às demandas da sociedade.  

 Visão - Ser uma instituição educacional reconhecida por sua excelência no ensino, 

promovendo uma aprendizagem transformativa na formação do cidadão global.  

 Valores - Compromisso com a qualidade; Ética; Pluralidade; Compromisso Social; 

Humanismo.  

O Projeto Pedagógico de Curso (PPI) e o Projeto de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) estão atualizados e disponíveis para toda comunidade educacional na intranet. Além 

disso, foi impresso e disponibilizado na sala dos professores e biblioteca. Mas observamos 

que a maior apropriação é feita pela equipe gestora (direção e coordenação) e professores 

da instituição.  

A instituição fomenta ações que contribuem para com uma coerência entre as ações 

e práticas realizadas na instituição e os propósitos formulados no PDI, pois trabalha com 

planejamentos estratégicos elaborados a partir das metas e objetivos traçados. São 

elaborados relatórios semestrais construídos pela equipe gestora e técnicos administrativos, 

descrevendo e avaliando todas as ações realizadas para o alcance das metas traçadas. A 

síntese das principais ações é apresentada e discutida em colegiado.  

Percebe-se uma articulação entre o PDI e o PPI no que diz respeito às políticas de 

ensino, de pesquisa, de extensão, de gestão acadêmica e administrativa e de avaliação 

institucional. O PDI é um planejamento institucional elaborado a partir dos princípios e das 

diretrizes que emanam do PPI, de forma que há articulação e coerência entre os documentos.  

Destaca-se o avanço percebido quanto as ações de organização didático-pedagógica, 

as quais indicam a confirmação da continuidade da revisão para de todos os Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC), etapa prevista para ser concluída em julho de 2020.  

Os documentos contemplam as finalidades, os objetivos e os compromissos da IES, as 

características básicas do PDI e as relações com o contexto socioeconômico e socioambiental 

em que a IES está inserida e a articulação com o PPI no que diz respeito às atividades de 

ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e avaliação institucional.  

De acordo com as avaliações de curso do MEC/INEP, registra-se um nível de 

satisfação de envolvimento dos docentes e discentes nas discussões e reflexões dos 

respectivos colegiados sobre a atualização e o desenvolvimento do curso.  

Considera a relevância social e científica da pesquisa em relação aos objetivos institucionais 

e às atividades acadêmicas.  



 
 

Um dos objetivos da Faculdade LS é realizar pesquisas nas áreas de conhecimento 

de abrangência dos cursos de graduação e pós-graduação, definidas as linhas de pesquisa 

específicas.  

Temos como potencialidades a manutenção de um fundo de investimento em projetos 

institucionais de iniciação científica e em eventos de natureza técnico-científica. O incentivo à 

integração e parcerias com instituições de ensino superior nacionais e internacionais, além de 

centros de pesquisa no âmbito público e/ou privado. 

A IES desenvolve estratégias apresentando explicitamente os objetivos e finalidades 

da institucionais por meio de placas expostas pelos diversos ambientes acadêmicos, por meio 

de redes sociais, site institucional, além de encontros regulares com representantes de turma, 

enunciando nos planos de ensino o seus marcos fundamentais descritos em sua Missão 

Institucional e em sua Visão de Futuro.  

Os Valores Institucionais são amplamente divulgados: Compromisso com a qualidade, 

Ética, Pluralidade, Compromisso Social e Humanismo. 

Semanalmente, o colegiado de cursos se reúne para alinhas questões pedagógicas e 

que visem a melhoria dos cursos e projetos, este constante diálogo busca o aprimoramento 

de processos e o alinhamento de estratégias institucionais, o que favoreceu a adaptação e 

organização didático-pedagógico às necessidades do ensino Remoto Emergencial, com a 

pandemia do COVID-19.  

 

 

A Responsabilidade Social da Instituição 

A Faculdade LS, cumprindo sua missão institucional, atua com responsabilidade 

aplicando as melhores práticas de Ensino, estimulando o desenvolvimento cultural, artístico, 

a extensão implementando ações voltadas a Gestão Integrada que envolve a qualidade, o 

meio ambiente, a segurança e saúde ocupacional e de responsabilidade ética e social. [...] 

Neste contexto, pauta-se na necessidade de formação e qualificação de recursos humanos, 

a fim de acompanhar as transformações do mundo globalizado e atender às novas exigências 

do mercado, contribuindo para diminuir assim a demanda ainda existente de vagas no ensino 

superior do país e, especialmente, no Distrito Federal, por meio da oferta de um ensino de 

qualidade. (Faculdade LS, PDI, 2017-2019, p. 42) 

No cumprimento da responsabilidade social, desenvolve-se diversos programas 

institucionais por meio na forma de projetos integradores, em que docentes e estudantes 

prestam atendimento à comunidade, realizam campanhas internas de prevenção e controle 

de doenças e campanhas de vacinação oficiais, arrecadação de alimentos, educação em 

saúde, entre outros. 



 
 

São desenvolvidas atividades comuns entre os cursos, tais como: Ações Sociais, 

Jornadas Acadêmicas, Feiras Temáticas, Palestras, e Minicursos, Lives e Webnários 

envolvendo toda a comunidade acadêmica e sociedade do entorno da IES. São realizados 

estudos de temas relacionados com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação, 

incluindo as Relações Étnico raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e 

indígena (Lei nº11. 645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP No. 01 de 17 junho de 2004 e 

mais recentemente a Portaria Normativa nº. 21 de 28 de agosto de 2013 da ABMES em todos 

os cursos de ensino superior da Faculdade LS visando o desenvolvimento de valores sociais, 

atendendo também a visão, missão e vocação institucional, pelo qual recebemos o selo por 

participar dos eventos de responsabilidade social.  

A disciplina LIBRAS, apesar de ser obrigatória aos cursos de licenciatura, também é 

oferecida em todos os cursos da área tecnológica e de bacharelado nesta Faculdade 

compreendida como importante estratégia de inclusão social. 

 

EIXO 3 – Políticas Acadêmicas 

 

Política para o Ensino, Pesquisa, Pós-graduação e Extensão - Ensino 

O SINAES aponta como núcleo básico e comum a todas as Instituições de Ensino 

Superior que ao avaliar essa dimensão considere os seguintes aspectos: concepção de 

currículo e organização didática pedagógica de acordo com os fins da instituição, as diretrizes 

curriculares e a inovação da área; práticas pedagógicas, considerando a relação entre a 

transmissão e a construção do conhecimento; práticas profissionais que estimulam a melhoria 

do ensino, a formação do professor, o auxílio aos discentes, a utilização de recursos didáticos 

pedagógicos que contribuem para a aprendizagem. 

 Com o objetivo de avaliar todos os aspectos propostos acima a CPA aplicou dois 

instrumentos: 

 O primeiro para ao corpo docente, na forma de autoavaliação. 

 O segundo ao corpo discente, no qual os estudantes avaliaram a prática pedagógica 

dos professores em seus respectivos cursos, que produziram os seguintes escores de 

satisfação: 

 

Quadro 4 – Indicadores da autoavaliação docente. 

1. Conheço o conteúdo que leciono e mantenho-me 
atualizado. 

  
  
  
  

Sempre 92.39% 

Muitas vezes 7.61% 

Às vezes 0.0% 

Poucas vezes 0.0% 

NA - Não se aplica 0.0% 

 



 
 

(Cont. Quadro 4) 
2. Procuro inovar e busco diferentes caminhos e 

possibilidades de aprendizagem. 
  
  
  
  

Sempre 73.4% 

Muita vezes 26.6% 

Poucas vezes 0.0% 

Às vezes 0.0% 

NA - Não se Aplica 0.0% 

3. Estimulo a participação e o questionamento dos alunos. 
  
  
  
  

Sempre 90.22% 

Muitas vezes 8.7% 

Às vezes 1.09% 

Poucas vezes 0.0% 

NA - Não se Aplica 0.0% 

4. Crio condições para uma visão crítica da realidade e 
construo com os alunos uma postura ética com relação à 
profissão e à sociedade. 

  
  
  
  

Sempre 83.87% 

Muitas vezes 15.05% 

Às vezes 1.08% 

Poucas vezes 0.0% 

NA - Não se Aplica 0.0% 

5. Gosto de ensinar e considero importante meu trabalho.  
  
  
  

Sempre 95.65% 

Muitas vezes 4.35% 

Poucas vezes 0.0% 

Ás vezes 0.0% 

NA - Não se Aplica 0.0% 

6. Uso estratégias tecnológicas diversificadas para manter o 
engajamento dos estudantes em minhas aulas? 

  
  
  
  

Sempre 48.91% 

Muitas vezes 47.83% 

Às vezes 3.26% 

Poucas vezes 0.0% 

NA - Não se aplica 0.0% 

7. Uso adequadamente o tempo de aula, dividindo-a em 
partes síncrona e assíncrona? 

  
  
  
  

Sempre 55.43% 

Muitas vezes 42.39% 

Às vezes 2.17% 

Poucas vezes 0.0% 

NA - Não se aplica 0.0% 

8. Demonstro a aplicação da disciplina na vida profissional. 
  
  
  
  

Sempre 84.95% 

Muitas vezes 15.05% 

Às vezes 0.0% 

Poucas vezes 0.0% 

NA - Não se Aplica 0.0% 

9. Uso critérios de avaliação previamente combinados e 
conhecidos dos alunos 

  
  
  
  

Sempre 86.96% 

Muitas vezes 11.96% 

Às vezes 1.09% 

Poucas vezes 0.0% 

NA - Não se aplica 0.0% 

 

 



 
 

(Cont. Quadro 4) 
10. Mantenho um relacionamento aberto e transparente com os 

alunos, administrando satisfatoriamente possíveis conflitos. 
  
  
  
  

Sempre 86.96% 

Muitas vezes 13.04% 

Às vezes 0.0% 

Poucas vezes 0.0% 

NA - Não se 
aplica 

0.0% 

11. Apresento o plano de ensino da disciplina em sala de aula 
  
  
  

Sempre 93.48% 

Muitas vezes 5.43% 

Às vezes 1.09% 

Poucas vezes 0.0% 

NA - Não se 
Aplica 

0.0% 

12. Segui o Plano de Atividades Remotas de Ensino de acordo 
com as orientações para o período de pandemia? 

  
  
  
  

Sempre 82.61% 

Muitas vezes 16.3% 

Às vezes 1.09% 

Poucas vezes 0.0% 

NA - Não se 
aplica 

0.0% 

13. Ao identificar alunos com dificuldades de acessos, de 
adequações às ferramentas tecnológicas, busquei sinalizar 
para a Coordenação de Curso afim de oferecer suporte a 
eles?  

  
  
  
  

Sempre 67.39% 

Muitas vezes 25.0% 

Às vezes 6.52% 

Poucas vezes 0.0% 

NA - Não se 
aplica 

1.09% 

14. Respondo às dúvidas dos alunos e explico o assunto até o 
entendimento da turma. 

  
  
  
  

Sempre 93.48% 

Muitas vezes 6.52% 

Às vezes 0.0% 

Poucas vezes 0.0% 

NA - Não se 
Aplica 

0.0% 

15. Participo de todas as reuniões de colegiado, workshoping, 
seminários e capacitação oferecidos pela Faculdade LS 

  
  
  
  

Sempre 55.91% 

Muitas vezes 43.01% 

Às vezes 1.08% 

Poucas vezes 0.0% 

NA - Não se 
Aplica 

0.0% 

16. Sigo todas as orientações dadas pela Coordenação de 
Curso, inclusive publicando artigos até produzir o mínimo 
exigido pelo MEC/INEP 

  
  
  
  

Sempre 52.13% 

Muitas vezes 34.04% 

Às vezes 9.57% 

Poucas vezes 4.26% 

NA - Não se 
aplica 

0.0% 

 



 
 

(Cont. Quadro 4) 
17. Procuro cumprir com todas as obrigações de professor de 

acordo com o que preconiza a legislação vigente, tais como 
entrega de plano de ensino em tempo hábil; Orientando 
TCC; Participando de bancas quando convocado etc.. 

  
  
  

Sempre 79.79% 

Muitas vezes 13.83% 

Às vezes 3.19% 

Poucas vezes 1.06% 

NA - Não se 
Aplica 

2.13% 

18. Participei das oficinas promovidas pela instituição para 
capacitação ao uso de ferramentas tecnológicas em sala 
de aula? 

  
  
  
  

Sempre 71.74% 

Muitas vezes 28.26% 

Às vezes 0.0% 

Poucas vezes 0.0% 

NA - Não se 
aplica 

0.0% 

19. De forma geral, sua atuação nas aulas mediadas por 
tecnologias tem contribuído para o aprendizado de seus 
alunos? 

  
  
  
  

Sempre 59.78% 

Muitas vezes 36.96% 

Às vezes 3.26% 

Poucas vezes 0.0% 

NA - Não se 
aplica 

0.0% 

20. Como você avalia a qualidade da comunicação mantida 
entre você e seus alunos sobre as medidas adotadas em 
suas aulas durante a pandemia do coronavírus (clareza, 
objetividade, rapidez da informação)? 

  
  
  
  

Sempre 69.57% 

Muitas vezes 26.09% 

Às vezes 3.26% 

Poucas vezes 0.0% 

NA - Não se 
aplica 

1.09% 

 

 

Observa-se pela autoavaliação docente que o olhar dos professores para o trabalho 

que desenvolvem é bastante positivo. Os professores demonstram satisfação com a profissão 

e exercem, tem compromisso e responsabilidade e buscam constante atualização 

profissional, o que pode ser confirmado na avaliação feita pelos estudantes e durante as 

reuniões com representantes de turmas/curso. 

A CPA considera que as políticas de incentivo à produção científica estão sendo 

desenvolvidas de forma adequada e os recursos disponibilizados são satisfatórios. As 

fragilidades identificadas no relatório da avaliação de 2019 estão em ampla correção, 

observado principalmente pelo aumento do número de publicações científicas. Isto foi possível 

devido ao trabalho de orientação e sensibilização em relação à publicação científica dos 

docentes com as seguintes ações estratégicas: 

 



 
 

a) Efetiva atuação do Núcleo de Iniciação Científica, principalmente na 

organização das Semanas Científica ao término do primeiro e segundo semestres. 

b) Trabalhos de Conclusão de Curso dos estudantes sejam construídos já 

em formato de artigo científico. 

c) Repasse de congressos, seminários e chamadas de publicações na 

sala dos professores, no portal e via e-mail pelos coordenadores. 

d) Instituição do Comitê de Ética e Pesquisa Científica. 

e) Estímulo à participação de Congressos, Seminários e Convenções. 

f) Incentivo e reestruturação das Jornadas Acadêmicas de cursos, 

agrupando-as em dois momentos e adaptando-as a um formato que possibilite 

maior participação e alunos e professores. 

 Na avaliação do corpo docente feita pelos estudantes, obtivemos como resultados os 

seguintes escores de satisfação: 

 

Quadro 5 – Indicadores da avaliação de desempenho docente pelos estudantes. 

Pergunta feita ao estudante 
Pontuação 
atribuída a 
resposta 

Percentual 

1. Os professores demonstram domínio do conteúdo? 
  
  
  
  
  
  

1 4.64% 

2 1.75% 

3 3.07% 

4 5.13% 

5 7.9% 

6 14.32% 

7 63.17% 

2. O   professor   busca novos caminhos e possibilidades de 
aprendizagem usando recursos tecnológicos para diversificar 
a aplicação dos conteúdos de suas aulas? 

  
  
  
  
  
  

1 5.52% 

2 2.45% 

3 3.78% 

4 6.42% 

5 10.31% 

6 16.38% 

7 55.13% 

3. O professor demonstra satisfação em ensinar e considera 
importante seu trabalho? 

  
  
  
  
  
  

1 4.77% 

2 2.1% 

3 3.04% 

4 5.48% 

5 8.6% 

6 14.76% 

7 61.26% 
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4. O professor demonstra estar alinhado com os valores e 
políticas institucionais? 

  
  
  
  
  

1 4.39% 

2 1.83% 

3 2.59% 

4 5.28% 

5 8.53% 

6 15.45% 

7 61.94% 

5. O professor preocupa-se em relacionar os conteúdos 
trabalhados em sala de aula com o contexto profissional?  

  
  
  
  
  
  

1 4.93% 

2 2.02% 

3 3.26% 

4 5.38% 

5 8.56% 

6 15.72% 

7 60.13% 

6. O   professor   disponibiliza e discute o plano de ensino no 
início do semestre letivo? 

  
  
  
  
  
  

1 5.36% 

2 1.85% 

3 3.06% 

4 5.29% 

5 8.02% 

6 14.94% 

7 61.47% 

7. O   professor   usa critérios de avaliação previamente 
combinados com os estudantes, estimula relacionamento 
aberto e transparente entre todos, administrando 
satisfatoriamente possíveis conflitos? 

  
  
  
  
  
  

1 5.35% 

2 2.08% 

3 3.28% 

4 5.88% 

5 8.72% 

6 16.3% 

7 58.4% 

8. O   professor   realiza a correção das avaliações esclarecendo 
dúvidas em sala de aula? 

  
  
  
  
  

1 6.15% 

2 2.24% 

3 3.05% 

4 5.8% 

5 8.67% 

6 15.24% 

7 58.84% 

9. O   professor   cumpre com os horários de início e término das 
aulas. 

  
  
  
  
  
  

1 5.52% 

2 1.78% 

3 2.7% 

4 5.11% 

5 7.69% 

6 14.34% 

7 62.86% 
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10. O   professor   é claro na divisão dos momentos síncronos e 
assíncronos de sua aula? 

  
  
  
  
  
  

1 5.64% 

2 1.94% 

3 2.97% 

4 5.93% 

5 8.5% 

6 15.81% 

7 59.22% 

11. Na fase síncrona da aula, o professor utiliza a bibliografia 
básica descrita no plano de ensino? 

  
  
  
  
  
  

1 5.33% 

2 1.74% 

3 3.05% 

4 5.4% 

5 8.68% 

6 16.44% 

7 59.35% 

12. Na fase assíncrona da aula, o professor utiliza a bibliografia 
complementar descrita no plano de ensino? 

  
  
  
  
  
  

1 5.4% 

2 1.87% 

3 2.96% 

4 5.69% 

5 8.66% 

6 16.92% 

7 58.5% 

13. Em sua opinião, as ações do   professor   tem contribuído para 
o acolhimento e integração dos estudantes nesse período de 
quarentena? 

  
  
  
  
  
  

1 5.99% 

2 2.21% 

3 3.42% 

4 6.07% 

5 9.13% 

6 16.13% 

7 57.05% 

14. As aulas têm sido atraentes, interessantes, com conteúdo 
envolvente e que estimule a sua participação? 

  
  
  
  
  
  

1 7.5% 

2 2.98% 

3 3.92% 

4 6.89% 

5 9.56% 

6 15.12% 

7 54.02% 

15. Ao fazer um questionamento ao seu professor, sente 
receptividade para acolher sua questão e dialogar 
adequadamente? 

  
  
  
  
  
  

1 5.63% 

2 2.08% 

3 3.18% 

4 5.64% 

5 8.41% 

6 15.75% 

7 59.31% 



 
 

16. O   professor   incentiva a sua participação em projetos 
inovadores, ações sociais, e demais atividades acadêmicas 
do curso? 

  
  
  
  
  
  

1 6.21% 

2 2.21% 

3 3.56% 

4 6.06% 

5 9.61% 

6 15.49% 

7 56.86% 

 

Foi possível identificar o grau de satisfação dos estudantes em relação às políticas de 

ensino, manifestas principalmente nas ações docentes. 

Aqui pode-se observar que, ao atribuir uma pontuação para o professor que vai de 1 a 

7, onde a escala crescente demonstra uma ótima percepção do professor por parte do aluno, 

no que tange suas habilidades docentes. Vale ressaltar que os percentuais são 

consideravelmente altos para os índices de 5 a 7.  

 

PÓS-GRADUAÇÃO 

 

A coordenação de pós-graduação está vinculada a Assessoria Acadêmica da 

Educação Superior, que monitora suas ações acompanhando o plano estratégico da área e 

dando subsídio para a contínua melhoria nos cursos oferecidos. A criação de novos cursos 

se dá a partir da sugestão do Colegiado de Cursos de Graduação, que por sua vez, submete 

à Coordenação de Pós-Graduação e Extensão, aprovados pela Assessoria Acadêmica da 

Educação Superior após análise das necessidades de mercado. Após estudo de viabilidade 

acadêmica e financeira, serão encaminhadas ao Centro de Ensino e Pesquisa e Extensão - 

CEPE para aprovação.  

Cada Curso é acompanhado por um Coordenador Acadêmico, com titulação mínima 

de Mestre.  

Esta coordenação tem regulamento próprio que foi analisado, aprovado e publicado 

em ato do CONSEPE desta faculdade. 

 

 

 PESQUISA E EXTENSÃO 

 

De acordo com as políticas institucionalizadas percebe-se a indissociabilidade ensino-

pesquisa-extensão. Neste último, o corpo discente é estimulado a realizar pesquisas em 

diferentes campos que são apresentadas como forma de defesa oral pública em eventos de 



 
 

natureza acadêmica, para a graduação a referência é a Semana Científica que concentra as 

realizações dos Trabalhos de Conclusão de Curso. 

Para incentivar o trabalho de iniciação científica, a IES oferece ainda palestras, 

seminários e fóruns ao longo de todo o ano letivo. Há ainda a realização de Jornadas 

Acadêmicas em todos cursos da educação superior, que conta com a participação de 

professores, estudantes e é aberta ao público geral. No evento, há a apresentação de 

resultados de pesquisas, além da instrução para a comunidade local. Ressalta-se que a LS 

possui um Programa de Iniciação Científica anual, institucionalizado com a realização de 

projetos científicos, de caráter voluntário e remunerado que envolve professores e alunos.  

No ano de 2019 a Faculdade LS firmou parceria com a UNISINOS, o que viabilizou a 

formação da primeira turma de Pós-graduação Stricto Sensu, em andamento. 

 

 

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

Manter e fortalecer a comunicação institucional é um importante pressuposto da 

missão institucional e suas atividades priorizam a promoção e o desenvolvimento social. 

Esses pressupostos embasam as atividades informacionais amplas e também pautam as 

atividades de interação da Instituição com a sociedade. Para tal, é preciso delimitar a acepção 

da palavra comunicação, no sentido que em se emprega nessa análise, restringindo o sentido 

empírico do termo comunicar algo a alguém e aplicá-lo no sentido de comunicação. A 

concepção de comunicação em fluxo e a efetiva difusão de informações, conecta a instituição 

com a comunidade.  

Considerando tal perspectiva, o plano de comunicação estabelecido na Instituição 

alinha-se ao planejamento estratégico da Faculdade, reafirmado por meio das práticas e 

atividades de comunicação, o compromisso da Instituição com a sua qualidade dos serviços 

educacionais e sociais.  

Estrutura da Comunicação: Há uma grande interação entre duas importantes áreas 

institucionais, que atuando em sincronia, favorecem os elos de comunicação entre todos os 

segmentos da IES com a comunidade interna e externa. A Gerência de TI estabelece 

instrumentos tecnológicos atualziados, além de estratégias de uso e aplicação das 

tecnologias, já a Gerência de Marketing, cria ações operacionalizando todas as estratégias 

de comunicação. 

A integração entre estes setores é uma ação inovadora e gera resultados muito 

positivos, favorecendo a atuação de coordenadores de cursos na aplicação dos diferentes 

projetos acadêmicos. 



 
 

Neste ano de 2020, estas duas áreas foram fundamentais para que o padrão de 

atividades acadêmicas não fosse penalizado com a pandemia, o que possibilitou a interrupção 

das atividades docentes.  

 Uma área muito demandada no que tange a comunicação institucional é a Central de 

Relacionamento. Projetada para comunicar e atender às necessidades discentes, esta área 

facilita a busca por soluções que agilizem procedimentos relacionados à vida estudantil. 

 

Política de atendimento ao estudante. 

 

A Faculdade LS busca promover um leque de facilidades e oportunidades ao corpo 

discente no que tange aos apoios como: 

Apoio Pedagógico – por meio das coordenações dos cursos e professores, numa 

política posicionada de modo a colaborar com os estudantes de forma dialógica no sentido de 

esclarecer suas dúvidas, orientá-los em relação ao plano curricular, ao sequenciamento das 

disciplinas, qualquer grau de dificuldade pelos estudantes, formas de recuperação, aulas 

extras, nivelamento, de modo que este tenha o melhor resultado em seu desempenho escolar. 

O suporte discente é fortalecido com a atuação do Núcleo de Apoio Psicopedagógico – 

NAPLS, que analisa, assinala e desenvolve estratégias que favoreçam a aprendizagem. 

Iniciação científica – apoio ao corpo discente no sentido de participação em 

atividades de iniciação científica, representado pelas bolsas concedidas, em resposta a 

projetos aprovados por comissão específica seguindo critérios divulgados em editais de 

seleção. A IES acompanha o estudante beneficiado por um período de 12 (doze) meses, 

mantendo-o vinculado a Faculdade com compromissos firmados e com obrigatoriedade de 

participação em congressos, seminários e eventos sócio educativos.  

Atividades de extensão - os estudantes são motivados e incentivados a participarem 

de atividades extensionistas, mesmo sem remuneração, tendo em vista o valor que as 

mesmas representam para agregar experiências à formação recebida. 

Eventos - incentivo aos estudantes à participação em todos os eventos realizados 

institucionalmente, em seus cursos e em cursos afins, oferecendo maior apropriação 

acadêmica.  

Meios de divulgação - a instituição tem ampliado o uso de redes sociais, dos canais 

internos de comunicação (murais, TVs, painéis informativos e murais eletrônicos) destinados 

à divulgação da produção discente, como meio de motivação e estímulo e sociabilização. Dois 

canais amplamente utilizados são Portal SEI, portal acadêmico institucional e o Google 

Classroom, tanto no que tange o uso acadêmico, quanto o que tange o uso administrativo, 

favorecendo assim, o nivelamento da comunicação em todas as frentes. 



 
 

Coordenação de Estágio – professores com horas exclusivas para orientação e 

organização dos campos de estágio, além do acompanhamento dos professores preceptores 

de estágio. Esta área realiza visitas aos campos de estágio observando a legislação vigente, 

a assiduidade dos estudantes e a atuação dos preceptores, além de manter a organização da 

estrutura deste momento tão importante de aprendizagem e aplicação de conhecimentos. 

Atividades Complementares - criam mecanismos de aproveitamento de saberes 

adquiridos pelo discente em atividades de iniciação científica, monitoria, extensão, 

participação em eventos ou programas científicos e/ou culturais e de visitas técnicas e cursos.  

Facilidades para acesso às informações acadêmicas - os estudantes têm acesso 

a todas as informações necessárias ao registro acadêmico por meio do Portal do Aluno - SEI, 

no site da institucional, em totens eletrônicos disponibilizados pela instituição, e também de 

forma direta nos setores de atendimento (Central de Relacionamento e Setor Financeiro). 

Outro ponto forte identificado na autoavaliação é a Secretaria online, que mantém os 

processos de atendimento ao aluno por meio eletrônico, dando maior agilidade às 

necessidades discentes. 

Bolsas de estudo – tem a finalidade de assegurar a permanência e o bom rendimento 

escolar de estudantes que apresentem adequados potenciais, mas, com comprovada 

dificuldade econômica, mantendo-os como estudantes regularmente matriculados e assíduos 

as aulas.  

Monitoria - é outra modalidade de acompanhamento realizada por monitores que 

prestam atendimento no contra turno aos acadêmicos nas disciplinas para os quais foram 

indicados. A instituição desenvolve a Bolsa Monitoria, oferecida aos alunos que se 

candidatarem e estiveram aptos de acordo com os critérios exigidos em edital de seleção 

próprio. A seleção obedece a critérios divulgados previamente, que são estabelecidos de 

acordo com a especificidade do curso 

Metodologias diversificadas de ensino e aprendizagem - o modelo pedagógico 

adotado pela Faculdade LS, em todos os níveis de ensino, promovem novas práticas 

pedagógicas, favorecendo a investigação, solução de problemas e a ampla discussão de 

situações que levem o estudante a inovação. Percebe-se ampla aderência dos professores 

ao uso de recursos didáticos inovadores, de métodos ativos de ensino e ações que apropriem 

o aluno de instrumentos que o aproxime ao máximo da experiência prática fortalecendo o 

binômio teoria-prática. Percebe-se também um amplo estudo de flexibilização curricular, 

possibilitando a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão e aproximando as 

matrizes curriculares do perfil de matrizes por aquisição de competências. As equipes 

docentes e administrativas tem participado de treinamentos contantes com equipes Google 

para o uso de ferramentário. 



 
 

Projetos integradores - integram as áreas específicas de cada curso com a prática 

organizacional, acadêmica, pedagógica e científica, promovendo a capacidade pessoal de 

articular, mobilizar e colocar em ação conhecimentos, atitudes, habilidades e valores 

necessários para o desempenho de atividades requeridas. Destaca-se o crescimento 

expressivo do Programa de Bolsas de Estudos, em especial as parcerias desenvolvidas por 

meio do Prouni e Programa Santander Universitário. 

Apresentamos abaixo, no Quadro 6, os indicadores de satisfação que foram obtidos 

na avaliação das políticas acadêmicas institucionais. Esta avaliação, leva em consideração a 

média dos indicadores avaliados por alunos em todos os cursos da graduação. 

Reiteramos neste relatório que a avaliação das políticas acadêmicas atende ao eixo 3 

da autoavaliação proposto pelo SINAES, considerando três importantes dimensões: Políticas 

de ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação, Comunicação com a sociedade e Política de 

atendimento aos estudantes. 

Quadro 6 – Indicadores de avaliação das políticas acadêmicas. 

1. O coordenador do curso é acessível e dialoga com os 
estudantes 

  
  
  
  

Sempre 36.78% 

Muitas vezes 27.42% 

Às vezes 21.93% 

Poucas vezes 10.1% 

Não se aplica 3.77% 

2. O coordenador busca soluções para atender as 
necessidades do curso. 

  
  
  
  

Sempre 35.72% 

Muitas vezes 30.3% 

Às vezes 22.67% 

Poucas vezes 8.12% 

Não se aplica 3.19% 

3. Os laboratórios atendem às necessidades das aulas. 
  
  
  
  

Sempre 25.4% 

Muitas vezes 33.88% 

Às vezes 23.96% 

Poucas vezes 7.07% 

Não se aplica 9.69% 

4. A assistência por parte dos monitores é adequada. 
  
  
  
  

Sempre 20.69% 

Muitas vezes 31.48% 

Às vezes 27.2% 

Poucas vezes 7.63% 

Não se aplica 12.99% 

5. A Biblioteca dispões de livros e periódicos atualizados 
(artigos de revistas científicas dos últimos 10 anos).  

  
  
  

Sempre 29.55% 

Muitas vezes 40.12% 

Às vezes 18.51% 

Poucas vezes 4.48% 

Não se aplica 7.35% 
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6. A Biblioteca dispõe de livros e outras publicações indicados 
pelos professores? 

  
  
  
  

Sempre 30.4% 

Às vezes 33.87% 

Muitas vezes 21.97% 

Poucas vezes 7.13% 

NA- Não se 
aplica 

6.64% 

7. Os funcionários da Biblioteca são capacitados para ajudá-
los na sua busca de material. 

  
  
  
  

Sempre 38.74% 

Muitas vezes 33.02% 

Às vezes 16.56% 

Poucas vezes 3.87% 

Não se aplica 7.8% 

8. A Biblioteca oferece instalações físicas satisfatórias para 
estudo e consulta. 

  
  
  
  

Sempre 39.8% 

Muitas vezes 32.77% 

Às vezes 16.04% 

Poucas vezes 4.62% 

NA- Não se 
aplica 

6.77% 

9. O horário de funcionamento da biblioteca é adequado. 
  
  
  
  

Sempre 37.38% 

Muitas vezes 34.05% 

Às vezes 16.69% 

Poucas vezes 4.59% 

Não se aplica 7.29% 

10. O atendimento pela Secretaria Acadêmica é satisfatório 
quanto às informações solicitadas. 

  
  
  
  

Sempre 16.32% 

Muitas vezes 23.98% 

Às vezes 31.28% 

Poucas vezes 20.66% 

NA- Não se 
aplica 

7.75% 

11. As suas solicitações são atendidas dentro do prazo 
previsto. 

  
  
  

Sempre 16.48% 

Muitas vezes 28.41% 

Às vezes 32.54% 

Poucas vezes 15.69% 

Não se aplica 6.87% 

12. Setor de atendimento ao aluno - O atendimento pelo setor 
é satisfatório quanto às informações solicitadas. 

  
  
  
  

Sempre 15.64% 

Muitas vezes 25.85% 

Às vezes 32.6% 

Poucas vezes 17.69% 

Não se aplica 8.23% 

13. Setor de atendimento ao aluno. As suas solicitações são 
atendidas dentro do prazo previsto. 

  
  
  
  

Sempre 16.42% 

Muitas vezes 27.59% 

Às vezes 32.41% 

Poucas vezes 15.49% 

Não se aplica 8.09% 
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14. As salas de aula possuem móveis e condições físicas 
adequadas? 

  
  
  
  

Sempre 22.72% 

Muitas vezes 32.02% 

Às vezes 27.25% 

Poucas vezes 11.64% 

NA- Não se 
aplica 

6.38% 

15. As salas de aulas e demais dependências são limpas 
regularmente 

  
  
  
  

Sempre 46.93% 

Muitas vezes 29.99% 

Às vezes 14.83% 

Poucas vezes 3.96% 

NA- Não se 
aplica 

4.28% 

16. As condições de segurança são satisfatórias? 
  
  
  
  

Sempre 27.37% 

Muitas vezes 31.22% 

Às vezes 24.86% 

Poucas vezes 10.55% 

NA- Não se 
aplica 

6.0% 

17. As sinalizações dos ambientes ou locais estão adequados 
para sua orientação? 

  
  
  

Sempre 32.12% 

Muitas vezes 35.6% 

Às vezes 21.67% 

Poucas vezes 5.67% 

NA- Não se 
aplica 

4.94% 

18. A Xérox atende às necessidades. 
  
  
  
  

Sempre 28.22% 

Muitas vezes 34.35% 

Às vezes 21.59% 

Poucas vezes 8.43% 

NA- Não se 
aplica 

7.41% 

19. O atendimento pelos funcionários do financeiro é 
satisfatório. 

  
  
  
  

Sempre 23.87% 

Muitas vezes 30.89% 

Às vezes 26.18% 

Poucas vezes 10.8% 

Não se aplica 8.26% 

20. Financeiro - O horário de funcionamento atende às 
necessidades dos estudantes. 

  
  
  
  

Sempre 22.56% 

Muitas vezes 30.55% 

Às vezes 27.41% 

Poucas vezes 11.13% 

Não se aplica 8.36% 

21. Lanchonete - Os produtos oferecidos pela lanchonete são 
de boa qualidade. 

  
  
  
  

Sempre 20.72% 

Muitas vezes 25.57% 

Às vezes 26.72% 

Poucas vezes 15.02% 

Não se aplica 11.96% 
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22. Lanchonete - O atendimento pelos funcionários da 
lanchonete é satisfatório. 

  
  
  
  

Sempre 26.96% 

Muitas vezes 31.52% 

Às vezes 22.94% 

Poucas vezes 9.11% 

Não se aplica 9.47% 

23. O espaço de convivência da lanchonete é confortável e 
limpo 

  
  

Sempre 23.81% 

Muitas vezes 28.57% 

Às vezes 27.68% 

Poucas vezes 11.49% 

Não se aplica 8.45% 

24. Ouvidoria - O atendimento pelo setor é satisfatório quanto 
às informações solicitadas. 

  
  
  
  

Sempre 17.34% 

Muitas vezes 26.59% 

Às vezes 27.87% 

Poucas vezes 14.22% 

Não se aplica 13.98% 

25. Ouvidoria - As suas solicitações são atendidas dentro do 
prazo previsto. 

  
  
  
  

Sempre 17.11% 

Muitas vezes 26.84% 

Às vezes 28.32% 

Poucas vezes 13.55% 

Não se aplica 14.18% 

26. Setor de Bolsas de Estudo/FIES - O atendimento pelo Setor 
de Bolsas/Diretoria Administrativa é satisfatório quanto às 
informações solicitadas. 

  
  
  
  

Sempre 21.25% 

Muitas vezes 26.69% 

Às vezes 20.83% 

Poucas vezes 7.27% 

Não se aplica 23.96% 

27. Setor de Bolsas de Estudo/FIES - Os prazos para pedidos 
e concessão de bolsas são adequados. 

  
  
  
  

Sempre 20.94% 

Muitas vezes 26.29% 

Às vezes 20.77% 

Poucas vezes 6.9% 

Não se aplica 25.1% 

 

 

EIXO 4 – Políticas de Gestão 

 

A política de gestão para próximo ciclo de quatro anos estará centrada na 

modernização do Planejamento Estratégico Institucional. Destaca-se a participação do corpo 

social (docentes, discentes e técnico-administrativos) nas atividades de ensino, nos 

colegiados de cursos de forma democrática, para garantir a qualidade e eficácia do trabalho 

educacional e a definição dos rumos que serão adotados em seus cursos.  



 
 

Esta diretriz política, ao mesmo tempo em que busca o aumento quantitativo do 

número de discentes ingressantes no ensino superior, também busca ampliar a qualidade dos 

cursos oferecidos, sendo esse, um dos marcos focais desta política. 

Outra ação estratégia está relacionada á retenção de estudantes. Com a ocorrência 

da pandemia no novo Coronavirus, foram aplicadas diversas estratégias de gestão com vista 

ao estudo de condições para que o aluno possa manter-se ativo academicamente. O que foi 

muito bem recebido por toda comunidade escolar. Os esforços institucionais somaram-se às 

necessidades individuais por meio do Comitê de  

As ações estratégicas para o alcance das metas produzem resultados mensuráveis no 

sentido do acompanhamento e monitoração da qualidade, num determinado tempo e 

contexto. Todos em sintonia com o PDI. 

Para tanto, os princípios da Gestão da Qualidade Mello et al. (2009) serão orientadores 

das ações da IES. São eles:  

1) Foco no Cliente. 

2) Liderança. 

3) Envolvimento das pessoas. 

4) Abordagem de processo. 

5) Abordagem sistêmica para a gestão. 

6) Melhoria contínua. 

7) Abordagem factual para a tomada de decisões. 

8) Benefícios mútuos nas relações.  

 

 

POLÍTICAS DE PESSOAL, CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO  

 

Nessa dimensão avaliamos o plano de carreira dos docentes, implementado em 2010, 

e dos funcionários técnico-administrativo, implementado em 2015, avaliando os critérios de 

progressão. São observados os programas de qualificação profissional e ações para melhoria 

da qualidade de vida (convênios com farmácias, curso de língua estrangeira, academia, 

planos de saúde e laboratório) de todos os funcionários, e ainda, observado o clima 

organizacional, as características das relações interpessoais e o grau de satisfação com o 

trabalho que realiza. 

A IES conta com o suporte pelo Departamento de Gestão de Pessoas que se 

fundamenta nas ações direcionadas à melhoria da prestação dos serviços oferecidos, às 

condições de trabalho, à qualificação dos servidores e organização documental administrativa 



 
 

de colaboradores. Percebe-se a constante busca pela excelência no atendimento a que lhe 

compete. 

Os profissionais responsáveis pelo Departamento de Gestão de Pessoas assumem 

tais responsabilidades:  

 Auxiliar a Organização a realizar sua missão e cumprir suas metas e objetivos. 

 Selecionar e reter pessoas, promovendo e retendo integração ao trabalho. 

 Orientar e treinar colaboradores promovendo desenvolvimento pessoal e 

profissional, de forma a contribuir para o desenvolvimento organizacional. 

 Desenvolver liderança, por meio de programas de treinamento, reuniões 

periódicas, palestras, dinâmicas diversas. 

 Estimular o desenvolvimento das competências. 

 Promover ações de reconhecimento e valorização dos colaboradores. 

 Desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho. 

 Comunicar e transmitir informações. 

 

SUBSISTEMA DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E INTEGRAÇÃO:  

 

É realizado o recrutamento de novos colaboradores quando:  

o Houver necessidade de preencher cargos e funções. 

o Ocorrer aumento de quadro funcional. 

o Substituição de pessoal. 

 

As fontes de recrutamento para níveis operacionais são: 

a) Banco de talentos. 

b) Seleção por meio de empresa especializada no recrutamento. 

 

Em caso de seleção interna, a área responsável pela seleção juntamente com a GP 

desenvolve processo seletivo aberto a participação da comunidade interna 

 

Avaliação de desempenho 

 

Realizada semestralmente pela Gestão de Pessoas juntamente com os líderes de 

cada área. 

É individual, por meio do preenchimento do formulário de avaliação de desempenho. 

Este formulário é preenchido pelo líder imediato sob orientação da Gestão de Pessoas. De 



 
 

forma coadjuvante, o colaborador preenche um formulário sobre adaptação ao trabalho e 

necessidades de treinamento. 

 

SUBSISTEMA DE DESENVOLVIMENTO: 

 

 Desenvolvimento Profissional (capacitações): Os líderes de setores são os 

responsáveis pela observação e indicação, à GP, sinalizando os colaboradores 

que necessitam de capacitação, que podem ser ministradas por profissionais da 

casa, ou contratados para este fim.  

 

 Pesquisa de Clima Organizacional: é realizada anualmente, entre os meses de 

novembro e dezembro. Busca o olhar de todos os colaboradores que são 

orientados acerca da importância de sua participação como forma de 

instrumentalizar ás constantes melhorias institucionais. São aplicadas pelo 

Departamento de Gestão de Pessoas em parceria com a CPA. 

Para avaliar o nível de satisfação com a estrutura física, o clima organizacional e 

demais condições de trabalho, foram aplicados ao corpo técnico-administrativo um 

questionário institucional, sem obrigatoriedade de resposta. 

Quadro 7 – Indicadores de avaliação institucional pelo corpo técnico-administrativo. 

1. Você respondeu ao questionário de avaliação 
institucional nos anos anteriores? 

  
  
  
  

Sempre 69.39% 

Muitas vezes 26,53% 

Às vezes 4.08% 

Poucas vezes 0.0% 

Não se aplica 0.0% 

2. Você considera que a LS Faculdade se preocupa em 
acompanhar e avaliar o serviço educacional ofertado? 

  
  
  
  

Sempre 61.22% 

Muitas vezes 26,53% 

Às vezes 12.24% 

Poucas vezes 0.0% 

Não se aplica 0.0% 

3. Você considera que a LS promove ações para a 
melhoria do serviço desenvolvido? 

  
  
  
  

Sempre 59,18% 

Muitas vezes  26.53% 

Às vezes  14,29% 

Poucas vezes  0.0% 

Não se aplica 0.0% 

4. Em sua opinião, a LS promove a inclusão dos 
colaboradores nas diferentes ações institucionais?  

  
  
  
  

Sempre 75,51% 

Muitas vezes 16.33% 

Às vezes 8,16% 

Poucas vezes 0.0% 

Não se aplica 0.0% 

 



 
 

(Cont. Quadro 7) 
5. Você se sente à vontade para sugerir novas e melhores 

formas para realizar suas tarefas?  
  
  
  

Sempre 89,805% 

Muitas vezes 10,19 

Às vezes 0.0% 

Poucas vezes 0.0% 

Não se aplica 4.08% 

6. Seu chefe imediato procura utilizar planos de ação para 
incentivar e fazer melhorias no seu trabalho? 

  
  
  
  

Sempre 63.27% 

Muitas vezes 18.37% 

Às vezes 12.24% 

Poucas vezes 6.12% 

Não se aplica 0.0% 

7. Existe cooperação entre os funcionários de seu setor. 
  
  
  
  

Sempre  74.0% 

Às vezes  4.0% 

Muitas vezes  14.0% 

Poucas vezes 2.0% 

NA- Não se aplica 0,0% 

8. Suas tarefas lhe dão satisfação pessoal. 
  
  
  
  

Sempre  54.0% 

Muitas vezes 32.0% 

Às vezes 12.0% 

Poucas vezes 2.0% 

NA- Não se aplica 0.0% 

9. Você é tratado com respeito e consideração pelos seus 
colegas de trabalho 

  
  
  
  

Sempre 75.51% 

Muitas vezes 14.29% 

Às vezes 6.12% 

Poucas vezes 4.08% 

Na - não se aplica 0.0% 

10. A divulgação de eventos e políticas da instituição chega 
ao seu conhecimento de forma satisfatória? 

  
  
  
  

Sempre 44.9% 

Muitas vezes 28.57% 

Às vezes 18.37% 

Poucas vezes 4.08% 

Não se aplica 4.08% 

11. Os canais de comunicação são eficientes no âmbito da 
informação (site, mídias sociais, tvs internas, murais, 
folders, banners, outdoors)? 

  
  
  

Sempre 44.9% 

Muitas vezes 26.53% 

Às vezes 22,45% 

Poucas vezes 6.12% 

Não se aplica 0,0% 

12. As oficinas oferecidas pela instituição foram suficientes 
para o desenvolvimento das atividades docentes no 
formato síncrono emergencial?  

  
  
  
  

Sempre 85,72% 

Muitas vezes 14,28% 

Às vezes 0,0% 

Poucas vezes 0,0% 

Não se aplica 0,0% 
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13. A forma que avaliam o seu desempenho é satisfatória. 

  
  
  

Sempre  48,98% 

Muitas vezes 44.9% 

Às vezes 0,0% 

Poucas vezes 0.0% 

14. A LS oferece oportunidades para o seu crescimento, 
desenvolvimento profissional e promoção interna? 

  
  
  
  

Sempre  44.9% 

Muitas vezes 18.37% 

Às vezes  18.37% 

Poucas vezes 10.2% 

NA- Não se aplica 8.16% 

15. Há programas de integração de novos colaboradores, 
além de desenvolvimento de potencialidades? 

  
  
  
  

Sempre 26.53% 

Muitas vezes 36.73% 

Às vezes 28.57% 

Poucas vezes 8.16% 

Não se aplica 0,0% 

16. Há programas de capacitação e desenvolvimento 
profissional 

  
  
  
  

Sempre  38.78% 

Muitas vezes 28.57% 

Às vezes 16.33% 

Poucas vezes 16,14% 

NA- Não se aplica 0,0% 

17. Você é tratado com respeito e consideração pelo seu 
chefe imediato. 

  
  
  

Sempre  76.47% 

Muitas vezes 17.65% 

Às vezes 1.96% 

Poucas vezes 3,92% 

NA- Não se aplica 0,0% 

18. O seu chefe imediato se empenha em obter os recursos 
que preciso para realização do meu trabalho. 

  
  
  
  

Sempre  63.27% 

Muitas vezes 26.53% 

Às vezes 6.12% 

Poucas vezes  0.0% 

NA- Não se aplica 4.08% 

19. Seu chefe imediato se comunica claramente com você. 
  
  
  
  

Sempre  67.35% 

Muitas vezes 20.41% 

Às vezes  12,24% 

Poucas Vezes 0.0% 

NA- Não se aplica 0,0% 

20. Seu chefe imediato está disponível quando você tem 
dúvidas ou precisa de ajuda. 

  
  
  
  

Sempre  73.47% 

Muitas vezes 10.2% 

Às vezes 12.24% 

Poucas Vezes 4,08% 

NA- Não se aplica 0,0% 
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21. De um modo geral, as condições físicas de trabalho no 

seu setor são satisfatórias, considere a limpeza, sala de 
convivência, espaço físico do seu local de trabalho, etc. 

  
  
  
  

Sempre  71,42% 

Muitas vezes 24,49% 

Às vezes 4,08% 

Poucas Vezes 0,0% 

NA- Não se aplica 0,0% 

22. Os espaços de repouso e refeitório são confortáveis e 
adequados para o seu descanso?  

  
  
  
  

Sempre 46.94% 

Muitas vezes 14.29% 

Às vezes 14.29% 

Poucas vezes 6.12% 

NA - Não se aplica 18.37% 

23. As instalações sanitárias são adequadas à sua 
utilização? 

  
  
  

Sempre 51,02% 

Muitas vezes 16.33% 

Às vezes 24.49% 

Poucas vezes 8,16% 

NA - não se aplica 0,00% 

24. As condições de segurança são satisfatórias? 
  
  
  
  

Sempre 42.86% 

Muitas vezes 32.65% 

Às vezes 16.33% 

Poucas vezes 4.08% 

NA- Não se aplica 4.08% 

25. As sinalizações dos ambientes ou locais estão 
adequados para sua orientação? 

  
  
  
  

Sempre 48.98% 

Muitas vezes 38.78% 

Às vezes 8.16% 

Poucas vezes 0.0% 

NA- Não se aplica 4.08% 

26. O suporte dado pelo Setor de Tecnologia atende às suas 
necessidades profissionais? 

  
  
  
  

Sempre 69.39% 

Muitas vezes 24.49% 

Às vezes 2.04% 

Poucas vezes 0.0% 

NA - Não se aplica 4.08% 

27. Os recursos tecnológicos oferecidos pela instituição são 
adequados às atividades profissionais no ambiente 
remoto neste período de pandemia?  

  
  
  
  

Sempre 55.1% 

Muitas vezes 26.53% 

Às vezes 12.24% 

Poucas vezes 0.0% 

NA - Não se aplica 6.12% 

 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

 Nesta dimensão observa-se características da gestão e os planos de metas, 

analisando se os gestores desenvolvem atividades que contribuem para que os objetivos 

sejam alcançados e se os mesmos se encontram articulados com as metas da instituição 



 
 

descritas no PDI. Faz necessário, analisar a existência de uma gestão estratégica que busca 

antecipar os problemas e otimizar as resoluções de situações de conflitos. Averigua a ação 

dos gestores para tomadas de decisões institucionais em relação às finalidades educativas.  

Conforme a política de Gestão descrita no PDI percebe-se que a gestão da Faculdade 

LS tem grande cuidado com os processos e como resultado para a análises dos resultados. 

Percebe-se uma gestão institucional democrática em sintonia com as necessidades da 

comunidade possibilitando a ampla participação de todas as áreas nas tomadas de decisão.  

Os gestores de áreas, aqui denominados Líderes atuam oferecendo a seus liderados 

as melhores condições de trabalho, dialogando constantemente em suas equipes, otimizando 

seu tempo de trabalho e aprimorando a cada dia a qualidade dos serviços entregues à 

comunidade. 

Utiliza um sistema de gestão contratado por meio da empresa OTIMIZE, denominado 

SEI que se relaciona com todas as demandas administrativas e acadêmicas. 

A prática de gestão que a IES incorpora em suas ações permite que o seu 

organograma seja representado de maneira dinâmica e sistêmica, sendo que todos os 

agentes envolvidos possuem responsabilidades e contribuem com o movimento da 

organização. 

 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

É facilmente identificado o potencial institucional por meio de um parâmetro 

fundamental relacionado às responsabilidades trabalhistas, que são respeitadas, com salários 

pagos rigorosamente em dia, impostos trabalhistas regulares e ótimas condições laborais. 

A projeção de um superávit institucional permite um planejamento de expansão e 

flexibilidade no equilíbrio econômico financeiro, segundo os dados do PDI. 

 

EIXO 5 – Infraestrutura 

 

INFRAESTRUTURA 

 

  Nesta dimensão, especialmente de ensino e de pesquisa, bibliotecas, recursos de 

informação e comunicação, avaliamos a adequação da infraestrutura física. Para isso as 

políticas de institucionais de conservação, atualização, segurança e sua relação com o 

desenvolvimento de práticas inovadoras são observadas, como proposto pelo SINAES. 

Com o objetivo de verificar a qualidade das instalações físicas, foi aplicado junto aos 

estudantes um questionário institucional, onde algumas perguntas contemplaram as seguintes 

áreas: salas de aula, biblioteca, laboratórios, área da lanchonete, setor financeiro, secretaria 

e Central de Relacionamento. Os resultados obtidos na avaliação foram: 



 
 

 

Quadro 8 – Indicadores de avaliação da estrutura física e atendimento. 

1. Os laboratórios atendem às necessidades das aulas. 
  
  
  
  

Sempre 25.4% 

Muitas vezes 33.88% 

Às vezes 23.96% 

Poucas vezes 7.07% 

NA-Não se aplica 9.69% 

2. A assistência por parte dos monitores é adequada. 
  
  
  
  

Sempre 20.69% 

Muitas vezes 31.48% 

Às vezes 27.2% 

Poucas vezes 7.63% 

Não se aplica 12.99% 

3. A Biblioteca dispões de livros e periódicos atualizados 
(artigos de revistas científicas dos últimos 10 anos).  

  
  
  

Sempre 29.55% 

Muitas vezes 40.12% 

Às vezes 18.51% 

Poucas vezes 4.48% 

Não se aplica 7.35% 

4. A Biblioteca dispõe de livros e outras publicações 
indicados pelos professores? 

  
  
  
  

Sempre 30.4% 

Às vezes 33.87% 

Muitas vezes 21.97% 

Poucas vezes 7.13% 

NA- Não se aplica 6.64% 

5. Os funcionários da Biblioteca são capacitados para 
ajudá-los na sua busca de material. 

  
  
  
  

Sempre 38.74% 

Muitas vezes 33.02% 

Às vezes 16.56% 

Poucas vezes 3.87% 

Não se aplica 7.8% 

6. A Biblioteca oferece instalações físicas satisfatórias para 
estudo e consulta. 

  
  
  
  

Sempre 39.8% 

Muitas vezes 32.77% 

Às vezes 16.04% 

Poucas vezes 4.62% 

NA- Não se aplica 6.77% 

7. O horário de funcionamento da biblioteca é adequado. 
  
  
  
  

Sempre 37.38% 

Muitas vezes 34.05% 

Às vezes 16.69% 

Poucas vezes 4.59% 

Não se aplica 7.29% 

8. O atendimento pela Secretaria Acadêmica é satisfatório 
quanto às informações solicitadas. 

  
  
  
  

Sempre 16.32% 

Muitas vezes 23.98% 

Às vezes 31.28% 

Poucas vezes 20.66% 

NA- Não se aplica 7.75% 
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9. As suas solicitações são atendidas dentro do prazo 
previsto. 

  
  
  

Sempre 16.48% 

Muitas vezes 28.41% 

Às vezes 32.54% 

Poucas vezes 15.69% 

Não se aplica 6.87% 

10. Central de Relacionamento - O atendimento pelo setor é 
satisfatório quanto às informações solicitadas. 

  
  
  
  

Sempre 15.64% 

Muitas vezes 25.85% 

Às vezes 32.6% 

Poucas vezes 17.69% 

Não se aplica 8.23% 

11. Central de Relacionamento- as suas solicitações são 
atendidas dentro do prazo previsto. 

  
  
  
  

Sempre 16.42% 

Muitas vezes 27.59% 

Às vezes 32.41% 

Poucas vezes 15.49% 

Não se aplica 8.09% 

12. As salas de aula possuem móveis e condições físicas 
adequadas? 

  
  
  
  

Sempre 22.72% 

Muitas vezes 32.02% 

Às vezes 27.25% 

Poucas vezes 11.64% 

NA- Não se aplica 6.38% 

13. As salas de aulas e demais dependências são limpas 
regularmente 

  
  
  
  

Sempre 46.93% 

Muitas vezes 29.99% 

Às vezes 14.83% 

Poucas vezes 3.96% 

NA- Não se aplica 4.28% 

14. As sinalizações dos ambientes ou locais estão 
adequados para sua orientação? 

  
  
  

Sempre 32.12% 

Muitas vezes 35.6% 

Às vezes 21.67% 

Poucas vezes 5.67% 

NA- Não se aplica 4.94% 

15. A Xérox atende às necessidades. 
  
  
  
  

Sempre 28.22% 

Muitas vezes 34.35% 

Às vezes 21.59% 

Poucas vezes 8.43% 

NA- Não se aplica 7.41% 

16. O atendimento pelos funcionários do financeiro é 
satisfatório. 

  
  
  
  

Sempre 23.87% 

Muitas vezes 30.89% 

Às vezes 26.18% 

Poucas vezes 10.8% 

Não se aplica 8.26% 
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17. Financeiro - O horário de funcionamento atende às 
necessidades dos estudantes. 

  
  
  
  

Sempre 22.56% 

Muitas vezes 30.55% 

Às vezes 27.41% 

Poucas vezes 11.13% 

Não se aplica 8.36% 

18. Lanchonete - Os produtos oferecidos pela lanchonete 
são de boa qualidade. 

  
  
  
  

Sempre 20.72% 

Muitas vezes 25.57% 

Às vezes 26.72% 

Poucas vezes 15.02% 

Não se aplica 11.96% 

19. Lanchonete - O atendimento pelos funcionários da 
lanchonete é satisfatório. 

  
  
  
  

Sempre 26.96% 

Muitas vezes 31.52% 

Às vezes 22.94% 

Poucas vezes 9.11% 

Não se aplica 9.47% 

20. O espaço de convivência da lanchonete é confortável e 
limpo 

  
  

Sempre 23.81% 

Muitas vezes 28.57% 

Às vezes 27.68% 

Poucas vezes 11.49% 

Não se aplica 8.45% 

 

Importante ressaltar aqui, que para a análise dos resultados, esta comissão não 

considerará os serviços de lanchonete e xerox pois, dada a pandemia do novo coronavirus, 

estes serviços foram suspensos em 13 de março de 2020. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Todos os dados reunidos neste relatório foram sistematizados a partir das aplicações 

dos instrumentos utilizados específicos, dando continuidade à metodologia de autoavaliação 

institucional. Algumas estratégias importantes foram desenvolvidas antes e após a aplicação 

dos instrumentos de autoavaliação. Entre elas destacamos a realização de reuniões de 

colegiado de cursos, com representantes de turma das três escolas, reuniões com o corpo 

técnico-administrativo; reuniões entre membros da CPA e também, o uso de informações 

oferecidas pela Ouvidoria.  

Observa-se que a autoavaliação docente foi bastante positiva. Os professores 

demonstram elevada satisfação com sua atuação profissional na docência, o fazendo com 

compromisso e responsabilidade, o que pôde ser confirmado na avaliação feita pelos 

estudantes e durante as reuniões com representantes de turmas/curso.  



 
 

Por outro lado, ficou clara a percepção dos alunos por meio de um olhar atento a 

professores comprometidos com o fazer pedagógico, com a formação de seus alunos, e com 

a sua boa preparação para o mercado de trabalho desenvolvendo habilidades sócio 

emocionais relevantes. 

No que tange a gestão acadêmica e sua relação docente, foi percebido amplo estímulo 

à formação continuada e no constante diálogo entre coordenadores de curso e professores, 

oferecendo segurança na atuação docente e suporte em suas demandas de sala de aula, no 

desenvolvimento e projetos e ações inovadoras. Os encontros constantes nos colegiados de 

curso e nos NDE possibilitam a alimentação contínua das ações de feedback nos processos 

de ensino e aprendizagem, o que pode também ser confirmado na análise das atas de 

colegiado. 

Esta CPA considera que as políticas de incentivo à produção científica são efetivas, 

que os avanços percebidos com a criação no Núcleo de Iniciação Científica – NIC e com o 

Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP, foram relevantes e os resultados esperados são 

promissores. No entanto, deve-se ampliar o estímulo à atuação de seus professores no que 

está relacionado às publicações no âmbito científico. 

Como estratégias de melhorias deste cenário, as seguintes ações foram 

desenvolvidas: 

a. Reformulação do formato dos Trabalhos de Conclusão de Curso, revendo padrões de 

orientação, definição de linhas temáticas por área de concentração e a construção de 

artigos científicos com vistas às publicações contínuas. 

b. Estímulo à participação em congressos, seminários e chamadas de publicações nos 

diversos canais de comunicação.  

c. Agrupamento das Jornadas Acadêmicas reunindo diferentes cursos e realizando-a 

semestralmente. 

d. Realização das Semanas Científicas da Faculdade LS no fechamento de cada 

semestre. 

e. A realização de diversos eventos online, possibilitando aos alunos uma constante 

reflexão em seu repertório de conhecimentos. 

 

5 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

Como estratégias de ação após a análise dos resultados obtidos na autoavaliação 

institucional, fortalecendo o entendimento de que se trata de uma busca contínua pela 

melhoria dos serviços educacionais oferecidos pela Faculdade LS, esta CPA vem realizando 

encontros contínuos com professores, estudantes, colaboradores das áreas técnico-

administrativas, diretores, mantenedores, e corpo diretivo e mantenedores. 



 
 

Dentre as ações empreendidas pela CPA em decorrência das percepções da 

Autoavaliação Institucional, destacamos: 

 Reposicionamento de colaboradores. 

 Aumento do quantitativo de salas de coordenações de curso. 

 Ampliação do acervo da biblioteca online. 

 Ampliação do sistema de monitoração por câmeras. 

 Instalação de catracas eletrônicas. 

 Aquisição de chormebooks para empréstimo a estudantes e professores. 

 Instalação de TVs em diferentes ambientes institucionais para ampliação da 

comunicação institucional. 

 Realização de cursos de capacitação para colaboradores das áreas técnico-

administrativas. 

 Solicitação de novos cursos: Enfermagem – Ceilândia e Direito – Taguatinga. 

 Ampliação do horário de atendimento aos alunos nas coordenações de curso. 

 Criação da Clínica Escola de Fisioterapia. 

 Reforma e ampliação do refeitório de colaboradores. 

 Reformulação da Central de Relacionamento. 

 Reforma do Setor de Matrículas. 

 

Aquisições:  

 

 Novos equipamentos para laboratórios. 

 Novos equipamentos para os Laboratórios de Anatomia. 

 Equipamentos para o Laboratório de Dietética.Cosmética. 

 50 Chromebooks. 

 Material esportivo para o curso de Educação Física. 

 Equipamentos para Clínica Escola de Fisioterapia. 
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ANEXOS 
  



 
 

ANEXO 1 
 
INSTRUMENTO: AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PELOS ESTUDANTES 
 
 
Caro Estudante, 
 

Você está iniciando agora a autoavaliação institucional. 
Sua participação será muito importante para que possamos repensar caminhos e confirmar 
nossos pontos fortes. 
Responda anonimamente todos os itens, com liberdade e transparência. 
Juntos, fazemos da Faculdade LS, uma instituição a cada dia mais forte. 
Agradecemos a sua participação! 

 
 
ORIENTAÇÕES: 
Para cada pergunta, responda marcando de 0 a 4 de acordo com a nota que deseja atribuir ao seu 
respectivo item para avaliar a IES. 
Siga a escala abaixo em suas respostas. 
 
 

0 – NÃO SE 
APLICA 

1 - POUCAS 
VEZES 

2 – ÀS VEZES 
3 – MUITAS 

VEZES 
4 - SEMPRE 

 
Seja objetivo e justo nas suas respostas avaliando a instituição. 
Lembramos que esta avaliação é anônima, ou seja, não será necessário que o(a) estudante se 
identifique. 
Considere 0 (zero) como “NA – NÃO SE APLICA” nos itens que você não tiver condições de avaliar. 
 
 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
1. Você respondeu ao questionário de avaliação institucional nos anos anteriores? 
2. Você considera que a LS Faculdade se preocupa em acompanhar e avaliar o serviço 

educacional ofertado? 
3. Você considera que a LS promove ações para a melhoria do serviço desenvolvido? 
 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
4. Em sua opinião, a LS promove a inclusão dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais? 
5. Você tem conhecimento dos projetos de extensão desenvolvidos por alunos e professores nas 

comunidades? 
6. As ações de pesquisa, ensino e extensão contribuem para o avanço científico, técnico ou 

cultural de nossa região? 
 
POLÍTICAS ACADÊMICAS 
7. A estrutura curricular do seu curso favorece a articulação entre o conhecimento teórico e as 

atividades práticas? 
8. As disciplinas e seus respectivos professores tem promovido o desenvolvimento da sua 

habilidade de analisar e refletir criticamente sobre soluções para problemas da sociedade? 
9. As avaliações de aprendizagem aplicadas pelos professores foram coerentes com o conteúdo 

ministrado? 
10. A relação professor-estudante tem estimulado você a estudar? 
11. Os professores do seu curso costumam apresentar o Plano de Curso em suas disciplinas? 
12. Como você classifica a qualidade da informação prestada pelos colaboradores (docentes e 

funcionários administrativos) aos estudantes? 
13. Ao buscar informações na Central de Relacionamento, suas orientações são claras e o 

atendimento é eficiente? 
14. Os prazos para pedidos e concessão de bolsas são adequados? 



 
 

15. Você tem conhecimento do Manual do Estudante da LS Faculdade, no qual estão especificados 
os direitos e deveres do aluno (abono de faltas, orientações academias, avaliação, calendário 
acadêmico, normas disciplinares, entre outros)? 

16. O atendimento pela Secretaria Acadêmica é adequado às demandas dos estudantes? 
17. As suas solicitações são atendidas dentro dos prazos previstos? 
18. O atendimento do setor é adequado às demandas dos estudantes? 
19. Ao ser atendido pela ouvidoria, suas sugestões/críticas/dúvidas/elogios, são atendidos de 

forma satisfatória? 
20. A ouvidoria oferece resposta às suas solicitações dentro dos prazos previstos no atendimento? 
21. A divulgação de eventos e políticas da instituição chega ao seu conhecimento de forma 

satisfatória? 
22. Os canais de comunicação são eficientes no âmbito da informação (site, mídias sociais, TVs 

internas, murais, folders, banners, outdoors)? 
23. De maneira geral, as aulas mediadas por tecnologias implementadas por seus professores têm 

contribuído para o aprendizado dos estudantes?  
 
 
POLÍTICAS DE GESTÃO 
24. O coordenador do curso é acessível e dialoga com os estudantes? 
25. O coordenador busca soluções para atender as necessidades do curso? 
26. A coordenação e curso estimula a participação em eventos e ações de natureza acadêmica? 
27. O atendimento pelos funcionários do setor financeiro é satisfatório? 
28. O horário de funcionamento do setor financeiro atende às necessidades dos estudantes? 
 
 
INFRAESTRUTURA FÍSICA 
29. Os laboratórios atendem às necessidades das aulas? 
30. A assistência por parte dos técnicos de laboratório e pelos monitores é adequada? 
31. A Biblioteca dispõe de livros e periódicos atualizados (artigos de revistas científicas dos últimos 

10 anos) e outras publicações indicadas pelos professores? 
32. Os funcionários da Biblioteca são capacitados para ajudá-los na sua busca de material? 
33. A Biblioteca oferece instalações físicas adequadas para estudo e consulta? 
34. O horário de funcionamento da biblioteca é adequado? 
35. O acervo da Biblioteca Digital atende às necessidades dos estudantes em seus cursos? 
36. As salas de aula possuem móveis e condições físicas adequadas? 
37. As salas de aula e demais dependências são limpas regularmente? 
38. As condições de segurança são satisfatórias? 
39. A sinalização dos ambientes internos é adequada para sua boa orientação? 
40. Os espaços de atendimento Central de Relacionamento e Secretaria acadêmica, são 

confortáveis e de fácil identificação? 
 

SUGESTÕES GERAIS 
Deixe aqui as suas sugestões. Ouvir você é muito importante para a auto avaliação 
institucional. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ANEXO 2 
 
INSTRUMENTO: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PELOS DOCENTES 
 
Caro Professor, 

Você está iniciando agora a autoavaliação institucional. 
Sua participação será muito importante para que possamos repensar caminhos e confirmar nossos pontos 
fortes. 
Responda anonimamente todos os itens, com liberdade e transparência. 
Juntos, fazemos da Faculdade LS, uma instituição a cada dia mais forte. 
Agradecemos a sua participação 

 
 
ORIENTAÇÕES 
Para cada pergunta, responda marcando de 0 a 4 de acordo com a nota que deseja atribuir ao seu respectivo 
item. 
Siga a escala abaixo e suas respostas: 
 

0 – NÃO SE APLICA 1 - POUCAS VEZES 2 – ÀS VEZES 3 – MUITAS VEZES 4 - SEMPRE 

 
Seja objetivo e justo nas suas respostas avaliando a instituição. 
Lembramos que esta avaliação é anônima, ou seja, não será necessário que o(a) docente se identifique. 
Considere 0 (zero) como “NA – NÃO SE APLICA” nos itens que você não tiver condições de avaliar. 

 
 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

1. Você respondeu ao questionário de avaliação institucional nos anos anteriores? 
2. Você considera que a LS Faculdade se preocupa em acompanhar e avaliar o serviço educacional 

ofertado? 
3. Você considera que a LS promove ações para a melhoria do serviço desenvolvido? 

 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

4. Em sua opinião, a LS promove a inclusão dos docentes nas diferentes ações relacionadas ao curso que 
leciona? 

5. Você tem conhecimento dos projetos de extensão desenvolvidos pela IES? 
6. As ações de pesquisa, ensino e extensão contribuem para o avanço científico, técnico ou cultural da 

região? 
 

POLÍTICAS ACADÊMICAS 

7. Conhece a matriz curricular do curso que leciona? 
8. A estrutura curricular do seu curso favorece a articulação entre o conhecimento teórico e as atividades 

práticas? 
9. A instituição promove o desenvolvimento de habilidades para a análise e reflexão crítica em busca de 

soluções sociais? 
10. Há clareza no fluxo de informações administrativas e pedagógicas? 
11. Há eficiência na qualidade da informação prestada pelos colaboradores das áreas administrativas e 

pedagógicas? 
12. Os prazos estabelecidos para entrega de documentos docentes são adequados? 
13. Você tem conhecimento dos Regulamentos Acadêmicos, nos quais são estabelecidas as orientações e 

normativos que deverão ser seguidos por professores e alunos? 
14. Sente-se seguro (a) com a aplicação das informações recebidas por coordenação e áreas de suporte 

docente? 
15. A divulgação de eventos e políticas da instituição chega ao seu conhecimento de forma satisfatória? 



 
 

16. Os canais de comunicação são eficientes no âmbito da informação (site, mídias sociais, Tvs internas, 
murais, folders, banners, outdoors)? 

17. As políticas acadêmicas são claras para o desenvolvimento das atividades docentes no formato remoto 
síncrono emergencial? 

18. As oficinas oferecidas pela instituição foram suficientes para o desenvolvimento das atividades docentes 
no formato síncrono emergencial? 

 
POLÍTICAS DE GESTÃO 

19. A coordenação de curso é acessível e dialoga com os professores? 
20. A coordenação de curso busca soluções para atender as necessidades docentes? 
21. A coordenação e curso estimula a participação em eventos e ações de natureza acadêmica? 
22. Ao buscar orientações nas áreas de suporte, estas são claras e o atendimento é eficiente? 
23. Ao solicitar informações, ou outros atendimentos, nos setores de suporte laboral (Departamento de 

Pessoal, Setor de Atendimento ao Professor), suas necessidades são atendidas com atenção e agilidade?  
24. Recebe feedback regular acerca do trabalho que desenvolve? 
25. Tem clareza das possibilidades de progressão funcional praticadas pela instituição? 
 

INSTALAÇÕES FÍSICAS 
 
26. As salas de aula possuem móveis e condições físicas adequadas? 
27. Os recursos audiovisuais necessários para o desenvolvimento das aulas são eficientes? 
28. As salas de aulas e demais dependências são confortáveis, seguras e limpas regularmente? 
29. As instalações sanitárias são adequadas à sua utilização? 
30. As condições de segurança são satisfatórias? 
31. A sinalização dos ambientes internos é adequada para sua orientação? 
32. O suporte dado pelo Setor de Tecnologia atende às suas necessidades docentes? 
33. As dependências reservadas aos professores são adequadas? 
34. As condições de estacionamento oferecem segurança? 
35. A Biblioteca dispõe de livros e periódicos atualizados? 
36. Ao buscar a Biblioteca é atendido com educação e presteza? 
37. A Biblioteca oferece instalações físicas satisfatórias para estudo, consultas, atividades em pequenos 

grupos? 
38. Os recursos tecnológicos oferecidos pela instituição são adequados à ministração de aulas no ambiente 

remoto? 
 
SUGESTÕES GERAIS 

Deixe aqui as suas sugestões. Ouvir você é muito importante para a auto avaliação institucional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

ANEXO 3 
 

INSTRUMENTO: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE PELOS ESTUDANTES 
 
ORIENTAÇÕES 
Avalie anonimamente cada um de seus professores. 
Para cada pergunta, responda atribuindo uma nota de 1 a 7, considerando 1 o menor valor e 7 o maior valor. 
Siga a escala abaixo e suas respostas: 
Seja objetivo e justo em suas respostas ao avaliar cada um de seus professores (as) levando em consideração as questões apresentadas.  
Coloque “NA” nos itens que você não tiver condições de avaliar. 
 

1 O (a) professor (a) demonstra conhecer o conteúdo que leciona?  1 2 3 4 5 6 7 

2 
O (a) professor (a) busca novos caminhos e possibilidades de aprendizagem usando recursos tecnológicos para diversificar a aplicação dos 
conteúdos de suas aulas? 

       

3 O (a) professor (a) demonstra satisfação em ensinar e considera importante seu trabalho?        

4 O (a) professor (a) demonstra estar alinhado com os valores e políticas institucionais?        

5 O (a) professor (a) preocupa-se em relacionar os conteúdos trabalhados em sala de aula com o contexto profissional?        

6 O (a) professor (a) disponibiliza e discute o plano de ensino no início do semestre letivo?        

7 
O (a) professor (a) usa critérios de avaliação previamente combinados com os estudantes, estimula o relacionamento aberto e transparente entre 
todos, administrando satisfatoriamente possíveis conflitos? 

       

8 O (a) professor (a) realiza a correção das avaliações esclarecendo dúvidas em sala de aula?        

9 O (a) professor (a) cumpre com os horários de início e término das aulas.        

10 O (a) professor (a) é claro na divisão dos momentos síncronos e assíncronos de sua aula?        

11 Na fase síncrona da aula, o professor utiliza a bibliografia básica descrita no plano de ensino?        

12 Na fase assíncrona da aula, o professor utiliza a bibliografia complementar descrita no plano de ensino?        

13 Em sua opinião, as ações do (a) professor (a) tem contribuído para o acolhimento e integração dos estudantes nesse período de quarentena?        

14 As aulas têm sido atraentes, interessantes, com conteúdo envolvente e que estimule a sua participação?        

15 Ao fazer um questionamento ao seu (sua) professor (a), sente receptividade para acolher sua questão e dialogar adequadamente?        

16 O (a) professor (a) incentiva a sua participação em projetos inovadores, ações sociais, e demais atividades acadêmicas do curso?        

 
CRÍTICAS, ELOGIOS E SUGESTÕES GERAIS 
Este espaço é reservado caso você queira fazer críticas, elogios e sugestões. Ouvir você é muito importante para a avaliação de desempenho docente. 
 



 

ANEXO 4 
 

QUESTIONÁRIO 3: AUTOAVALIAÇÃO DOCENTE 
 
Caro Professor, 

Você está iniciando agora a autoavaliação docente. 
Este é um importante momento do processo de autoavaliação institucional, mas sobretudo, do olhar pessoal para 
sua atuação profissional. 
Neste instrumento, você vai avaliar-se observando você consigo mesmo. 
Responda todos os itens com liberdade, mas acima de tudo, com sinceridade. Nosso entendimento é que este é um 
passo importante no seu constante crescimento profissional. 
Juntos, fazemos da Faculdade LS, uma instituição a cada dia mais forte. 
Agradecemos a sua participação 

 
ORIENTAÇÕES 
Para cada pergunta, responda marcando de 0 a 4 de acordo com a nota que deseja atribuir ao seu respectivo item. 
Siga a escala abaixo e suas respostas: 

0 – NÃO SE APLICA 1 - POUCAS VEZES 2 – ÀS VEZES 3 – MUITAS VEZES 4 - SEMPRE 

Seja objetivo e justo nas suas respostas, avaliando a instituição. 
Lembramos que esta avaliação é pessoal e o professor avalia a si mesmo. 
Coloque  “NA” nos itens que você não tiver condições de avaliar. 

 
1. Conheço o conteúdo que leciono e mantenho-me atualizado? 
2. Procuro inovar e busco diferentes caminhos e possibilidades de aprendizagem? 
3. Estimulo a participação e o questionamento dos alunos? 
4. Crio condições para uma visão crítica da realidade e construo com os alunos uma postura ética com relação à 

profissão e à sociedade? 
5. Gosto de ensinar e considero importante meu trabalho? 
6. Uso estratégias tecnológicas diversificadas para manter o engajamento dos estudantes em minhas aulas? 
7. Uso adequadamente o tempo de aula, dividindo-a em partes síncrona e assíncrona? 
8. Demonstro a aplicação da disciplina na vida profissional? 
9. Uso critérios de avaliação previamente combinados e conhecidos dos alunos? 
10. Mantenho um relacionamento aberto e transparente com os estudantes, administrando satisfatoriamente 

possíveis conflitos? 
11. Apresento o plano de ensino da disciplina em sala de aula sempre ao início do semestre? 
12. Segui o Plano de Atividades Remotas de Ensino de acordo com as orientações para o período de pandemia? 
13. Ao identificar alunos com dificuldades de acessos, de adequações às ferramentas tecnológicas, busquei sinalizar 

para a Coordenação de Curso afim de oferecer suporte a eles? 
14. Respondo as dúvidas dos alunos e explico o assunto até o entendimento da turma? 
15. Participo de todas as reuniões de colegiado, workshoping, seminários e capacitação oferecidos pela instituição? 
16. Sigo todas as orientações dadas pela Coordenação de Curso, inclusive publicando artigos até produzir o mínimo 

exigido pelo MEC/INEP? 
17. Procuro cumprir com todas as atribuições docentes de acordo com o que preconiza a legislação vigente (Plano de 

ensino em tempo hábil, orientando TCC, participando de bancas quando convocado, etc.)? 
18. Participei das oficinas promovidas pela instituição para capacitação ao uso de ferramentas tecnológicas em sala 

de aula? 
19. De forma geral, sua atuação nas aulas mediadas por tecnologias tem contribuído para o aprendizado de seus 

alunos? 
20. Como você avalia a qualidade da comunicação mantida entre você e seus alunos sobre as medidas adotadas em 

suas aulas durante a pandemia do coronavírus (clareza, objetividade, rapidez da informação)? 
 

SUGESTÕES GERAIS 
Deixe aqui as suas sugestões. Ouvir você é muito importante para a auto avaliação institucional. 
 
 

LIMITAR O NÚMERO DE CARACTERES - 600 

 

 



 

ANEXO 5 
 

QUESTIONÁRIO 5: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PELO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

ORIENTAÇÕES 
Avalie anonimamente a instituição.  
Para cada pergunta, responda marcando seu respectivo item de acordo com a escala abaixo. 
 

0 – NÃO SE APLICA 1 - POUCAS VEZES 2 – ÀS VEZES 3 – MUITAS VEZES 4 - SEMPRE 
 

Seja objetivo e justo nas suas respostas, avaliando a instituição. 
Lembramos que esta avaliação é anônima, ou seja, não será necessário que o(a) colaborador(a) se identifique. 
Considere 0 (zero) como “NA – NÃO SE APLICA” nos itens que você não tiver condições de avaliar. 
 

MARQUE COM UM “X” O ITEM QUE ESTÁ RELACIONADO COM SUA RESPOSTA 

 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
NÃO SE 
APLICA 

POUCAS 
VEZES 

ÀS 
VEZES 

MUITAS 
VEZES 

SEMPRE 

1 
Você respondeu de avaliação ao questionário 
institucional nos anos anteriores? 

     

2 
Você considera que a LS Faculdade se preocupa em 
acompanhar e avaliar o serviço educacional ofertado? 

     

3 
Você considera que a LS promove ações para a 
melhoria do serviço desenvolvido? 

     

 

 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
NÃO SE 
APLICA 

POUCAS 
VEZES 

ÀS 
VEZES 

MUITAS 
VEZES 

SEMPRE 

4 
Em sua opinião, a LS promove a inclusão dos 
colaboradores nas diferentes ações institucionais? 

     

5 
Você se sente a vontade para sugerir novas e 
melhores formas para realizar suas tarefas? 

     

6 
Seu chefe imediato procura utilizar planos de ação 
para incentivar e fazer melhorias no seu trabalho? 

     

 

 POLÍTICAS ACADÊMICAS 
NÃO SE 
APLICA 

POUCAS 
VEZES 

ÀS 
VEZES 

MUITAS 
VEZES 

SEMPRE 

7 Existe cooperação entre os funcionários de seu setor?      

8 Suas tarefas lhe dão satisfação pessoal?      

9 
Você é tratado com respeito e consideração pelos seus 
colegas de trabalho? 

     

10 
A divulgação de eventos e políticas da instituição chega 
ao seu conhecimento de forma satisfatória? 

     

11 
Os canais de comunicação são eficientes no âmbito da 
informação (site, mídias sociais, Tvs internas, murais, 
folders, banners, outdoors)? 

     

12 
As oficinas oferecidas pela instituição foram suficientes 
para o desenvolvimento das suas atividades 
profissionais neste período de pandemia? 

     

 

 POLÍTICAS DE GESTÃO 
NÃO SE 
APLICA 

POUCAS 
VEZES 

ÀS 
VEZES 

MUITAS 
VEZES 

SEMPRE 

13 
A forma que avaliam o seu desempenho é 
satisfatória? 

     

14 
A instituição oferece oportunidades para o seu 
crescimento, desenvolvimento profissional e 
promoção interna? 

     



 

15 
Há programas de integração de novos colaboradores, 
além de desenvolvimento de potencialidades? 

     

16 
Há programas de capacitação e desenvolvimento 
profissional? 

     

17 
Você é tratado com respeito e profissionalismo pelo 
seu chefe imediato? 

     

18 
Você é tratado com respeito e profissionalismo pelo 
seu chefe imediato? 

     

19 
Seu chefe imediato se comunica claramente com 
você? 

     

20 
Seu chefe imediato está disponível quando você tem 
dúvidas ou precisa de ajuda? 

     

 

 INSTALAÇÕES FÍSICAS 
NÃO SE 
APLICA 

POUCAS 
VEZES 

ÀS 
VEZES 

MUITAS 
VEZES 

SEMPRE 

21 

De um modo geral, as condições físicas de trabalho no 
seu setor são satisfatórias (considere a limpeza, sala de 
convivência, espaço físico do seu local de trabalho, áreas 
de circulação)? 

     

22 
Os espaços de repouso e refeitório são confortáveis e 
adequados para o seu descanso? 

     

23 As instalações sanitárias são adequadas à sua utilização?      

24 As condições de segurança são satisfatórias?      

25 
A sinalização dos ambientes internos é adequada para 
sua orientação? 

     

26 
O suporte dado pelo Setor de Tecnologia atende às suas 
necessidades profissionais? 

     

27 
Os recursos tecnológicos oferecidos pela instituição são 
adequados às atividades profissionais no ambiente 
remoto neste período de pandemia? 

     

 
Marque de forma ANÔNIMA: 

 
CÂMPUS:  

Taguatinga  
Ceilândia 

 
ÁREA DE ATUAÇÃO:  
  

Setor Administrativo (Logística, DP, Serviços Gerais, Gerência, Central de Relacionamento)  
Setor Financeiro  
Biblioteca  
Faculdade (Coordenação, SAP, SAA)  
Secretaria Acadêmica  
Setor de Segurança (Portaria)  
Setor de Tecnologia, Áudio e vídeo  
Laboratórios 

 


