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APRESENTAÇÃO 

 

 

Na qualidade de Comissão Própria de Avaliação (CPA), apresentamos o 

Relatório Final de Auto avaliação Institucional da Faculdade da Região Serrana 

(FARESE) referente ao ano de 2016 à comunidade acadêmica, de modo 

particular, e à toda comunidade externa.  

 

No âmbito da Faculdade da Região Serrana, a primeira CPA foi constituída em 

2008 por membros indicados pela Diretoria e aprovados pelo Colegiado de 

Professores. No tocante à comissão presente, foi nomeada pela Resolução nº 

04/2016-FARESE, de 09 de maio de 2016 (ANEXO A). Desde o início dos seus 

trabalhos elaborou e aprovou o seu regulamento próprio que orienta o seu 

trabalho de autoavaliação da Faculdade da Região Serrana (ANEXO B). Uma 

delas é propor um modelo de avaliação institucional consoante às diretrizes do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e apreciação 

da Comissão Nacional de Avaliação de Educação Superior (CONAES). A CPA 

tem como foco o processo de avaliação, o qual abrange toda a realidade 

institucional, considerando-se as diferentes dimensões que constituem um todo 

orgânico expresso no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI).  

 

Outra diretriz é a compreensão da autoavaliação como um processo educativo, 

significando qualificar, promover o autoconhecimento para transformar e 

melhorar a qualidade do trabalho acadêmico. O diagnóstico dos pontos fortes, 

que devem ser reforçados e dos pontos fracos que dificultam alcançar as 

metas estabelecidas, ajuda a orientar a tomada de decisões, o planejamento e 

replanejamento das ações e o estabelecimento de prioridades. É um processo 

de autorregulação. A CPA procura proporcionar organicidade e continuidade 

dos processos de avaliação e autoavaliação. Hoje, a consolidação dessa 

cultura passa por um envolvimento cada vez maior da comunidade acadêmica 

da FARESE.  
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Neste Relatório Parcial da CPA 2016 foram compilados dados do Censo do 

Ensino Superior de 2016 e do relatório da Coordenação de Extensão 

Comunitária 2016. Além disso, as informações aqui contidas, adquiridas, por 

meio da aplicação de questionários de autoavaliação, caixas de sugestões e 

manifestações diretas aos membros da CPA, buscaram, portanto, responder, 

dentre outras, as dez dimensões institucionais obrigatórias, explicitadas na Lei 

10.861, de 14 de abril de 20041, quais sejam: 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; políticas de atendimento aos estudantes; 

sustentabilidade financeira.  

 

O resultado que apresentamos é, portanto, o reflexo da faculdade que temos e 

queremos, a partir da perspectiva dos seus atores (docentes, discentes e 

técnico-administrativos), isento de qualquer intervenção político-administrativa, 

tanto de caráter interno quanto externo, como bem preceitua a lei acima 

mencionada. A avaliação adequada supõe credibilidade e legitimidade dos 

agentes e dos procedimentos. É absolutamente importante que a avaliação 

tenha o consentimento e a adesão das pessoas avaliadas.  

 

Partindo dessa premissa, podemos afirmar que apesar do presente relatório 

não se configurar como um produto da administração superior da FARESE se 

constitui em uma importante ferramenta de gestão, à medida que, através dele 

- enquanto produto da avaliação -, vê-se a construção do conhecimento sobre 

a própria realidade da nossa IES e, desse modo, como bem preconizam as 

orientações gerais da Lei, oportuniza à gestão compreender os significados do 

conjunto de suas atividades, para fins de melhoria na qualidade educativa e no 

alcance de uma maior relevância social, pois é através da identificação dos 

                                                 
1
 BRASIL. Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa 
do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 abr. 2004. Seção 1, p. 3. Art. 3º. 2 Ibid., art. 11, 
inciso II. 
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pontos fracos, bem como dos pontos fortes e potencialidades, que somos 

capazes de estabelecer estratégias para a superação de problemas.  

 

Assim, conscientes de nosso compromisso social e da importância que a 

autoavaliação representa para as instituições de ensino superior, ensejamos 

que tanto os três segmentos que compõem a comunidade acadêmica, como à 

sociedade civil organizada utilizem este relatório, não somente como simples 

fonte de dados, mas que por intermédio das informações nele contidas, tanto 

àquelas referentes às nossas fragilidades ou às nossas potencialidades e, 

dessa forma, possam contribuir para a construção de uma FARESE melhor, no 

tocante ao ensino, à pesquisa e à extensão, como também no aspecto de sua 

infraestrutura física.  

 

Tal relatório também pode contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de 

avaliação, dentro de um processo reflexivo, sistemático sobre a realidade 

institucional, bem como para a análise continuada da ação educativa, 

buscando vê-la com clareza, profundidade e abrangência. E, ainda, se tem por 

objetivo a instalação de um sistema de informação e divulgação de dados, ágil 

e preciso, sem perder de vista a democratização de tais ações.  

 

A CPA realizou seu trabalho com os três setores que abrange a partir de visitas 

em salas de aula, reuniões com dirigentes da Instituição, notas explicativas nos 

murais da faculdade com intuito de que os envolvidos entendam que esse 

instrumento visa melhorias na Instituição. Em 2016, o trabalho de divulgação 

da CPA continuou com ações junto aos estudantes, professores e funcionários 

e reunião com os gestores da Instituição para explanação dos resultados 

obtidos. As análises, subsídios, recomendações, proposições de novos critérios 

a partir deste Relatório Final serão trabalhadas e divulgadas posteriormente. 
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1 ASPECTOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO 

 

A Faculdade da Região Serrana – FARESE, mantida pelo Instituto de Ensino 

Superior da Região Serrana Ltda, CNPJ 03.571.713/0001-01, com 

Recredenciamento no MEC – Portaria nº 892/2015, publicada no D.O.U. de 

02/09/2015, mantida pelo Instituto de Ensino Superior da Região Serrana, está 

em funcionamento desde a sua criação em 2001. 

 

Ao longo dos anos de funcionamento, cresce e se desenvolve e, atualmente, 

oferece os seguintes cursos de graduação: 

 

1) Administração: autorizado pela portaria 902 de 17/03/2005; visita de 

reconhecimento de 03 a 07 de agosto de 2010; portaria de reconhecimento 

Portaria 93/2011 publicada no DOU em 13/01/2011. Visita de 

recredenciamento do curso de 02 a 05 de outubro de 2011. Renovação do 

reconhecimento: Portaria 703, de 18/12/2013, publicada no DOU de 

19/12/2013. 

 

2) Ciências Contábeis: autorizado pela portaria 903 de 17/03/2005. Visita de 

reconhecimento de 17 a 20 de outubro de 2010; portaria de reconhecimento 

Portaria 2037/2010 publicada no DOU em 30/11/10. Renovação do 

reconhecimento: Portaria 703, de 18/12/2013, publicada no DOU de 

19/12/2013. 

 

3) Engenharia Ambiental e Sanitária: autorizado pela Portaria 35 publicada no 

DOU em 20/04/2012; recebeu a visita de reconhecimento do curso em 05 a 08 

de março de 2017, com relatório favorável ao seu reconhecimento. 

 

4) Matemática: Licenciatura Plena, autorizado pela Portaria 2.388/2001; visita 

do reconhecimento de 16 a 18 de agosto de 2007. Renovação do 

reconhecimento: Portaria 286 de 21/12/2012, publicada no DOU de 

27/12/2012. 
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5) Pedagogia: Licenciatura Plena. Antigo Curso Normal Superior: Licenciatura 

para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Normal Superior – Licenciatura 

para Educação Infantil, autorizados pela Portaria nº 2.387/2001; visita de 

reconhecimento de 07 a 09 de novembro de 2005 pela Portaria 789 de 

25/10/2006 publicada no DOU de 30/10/2006, e transformado para Curso de 

Pedagogia pela Portaria 523 de 11 de junho de 2007. Renovação do 

reconhecimento: Portaria nº 286 de 21/12/2012, publicado no D.O.U de 

27/12/2012. 

 

Dentre os processos de autoavaliação e sob a coordenação de um órgão 

central, , segundo Dias Sobrinho (1994), deve ter dois momentos distintos, mas 

correlacionados. O primeiro é um processo interno, cuja característica central é 

autoavaliação. Nesse momento, a IES, através de suas estruturas formais, 

deve exercitar uma série, ampla e coletiva reflexão sobre si mesma, utilizando 

materiais, documentos, procedimentos e múltiplos indicadores existentes e 

outros a serem elaborados, e promovendo uma intensa troca de percepções e 

posicionamentos entre professores, estudantes e funcionários.  

 

O outro momento é a avaliação por especialistas externos, representando o 

Ministério da Educação, em que a IES se apresenta, mostra suas qualidades e 

suas deficiências e realimenta suas ações. Esse outro olhar pode corrigir 

desvios de percepção provocados pelo envolvimento cotidiano e rotineiro dos 

agentes internos e por eventuais impulsos corporativistas. Nesse sentido, 

autoavaliação e avaliação por consultores externos se completam como duas 

faces da mesma moeda.  

 

No que tange à avaliação externa, em 2014 a FARESE foi contemplada com o 

processo de recredenciamento da IES. O parecer final da comissão 

responsável pela avaliação considerou que “a IES, Faculdade da Região 

Serrana-FARESE, apresenta um perfil além de satisfatório – conceito final 4”. 
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2 METODOLOGIA UTILIZADA PELA CPA  

 

A avaliação das atividades acadêmicas é fundamental, não só para atender às 

exigências governamentais, mas também, permite o conhecimento da 

instituição. O novo paradigma da globalização demanda eficiente aplicação dos 

poucos recursos e uma educação caracterizada pela qualidade em seus 

processos e produtos, formando-se profissionais criativos e críticos. 

 

Nos termos do artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, a qual institui o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), toda instituição 

concernente ao nível educacional em pauta, pública ou privada, constituirá 

Comissão Permanente de Avaliação (CPA). Conforme o SINAES a composição 

da CPA deve contar com todos os segmentos da comunidade acadêmica e 

com a sociedade civil organizada (MEC/CONAES, 2004), sendo assim 

composta com pessoas que sejam capazes de assumir as responsabilidades 

ordenadas a elas. 

 

O regulamento do Instituto de Ensino Superior da Região Serrana cria a CPA 

com o objetivo de contribuir com a administração da FARESE, coordenando e 

articulando o seu processo interno de avaliação das condições do ensino, do 

perfil do corpo docente, das instalações físicas, da organização didático-

pedagógica e as atividades desenvolvidas junto à comunidade. 

 

O processo de autoavaliação, deflagrado pela Comissão Própria de Avaliação, 

designada para planejar, organizar, refletir e cuidar do processo avaliativo 

garantindo o envolvimento de toda a comunidade acadêmica contou com o 

apoio dos gestores da Faculdade da Região Serrana, através da 

disponibilização de informações e dados confiáveis. 

 

 

2.1 O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO EM 2016 

 

Para alcançar os objetivos propostos a CPA utilizou-se de diferentes 

estratégias metodológicas. Dessa forma, em primeiro lugar, procuramos fazer 
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com que todos os membros da comissão pudessem se familiarizar com a 

legislação acerca da avaliação da educação superior, mais especificamente 

àquela sobre a autoavaliação, tendo em vista que a comissão foi renovada em 

maio de 2016.  

 

As tarefas da comissão foram estabelecidas de acordo com um cronograma de 

ação elaborado e que, uma vez executadas ou não, eram debatidas e 

reorganizadas em suas reuniões. Considerando a importância de todos 

conhecerem a CPA, a comissão promoveu a participação de um representante 

de cada curso em sua composição e ampliou as possibilidades de colaboração 

dos estudantes em sua missão e objetivos.  

 

Ao final do ano de 2016, a autoavaliação foi aplicada aos professores, 

estudantes e funcionários administrativos tendo seus questionários 

disponibilizados online no link da CPA no sítio da FARESE, por meio da 

ferramenta do Google Docs. O instrumento avaliativo/questionário foi aplicado 

nos vários segmentos da IES e todas as questões trabalhadas adotaram quatro 

indicadores de avaliação como respostas: 1. Na maioria; 2. Parcialmente; 3. Na 

minoria; 4. Desconheço; em cada uma das dimensões e no conjunto das 

dimensões avaliadas.  

 

A comissão elaborou um cronograma em que um representante da CPA, 

direcionou os estudantes de cada turma e curso ao laboratório de informática 

para incentivar a sua participação nesse processo avaliativo. O resultado desse 

trabalho reflete todo um processo de sensibilização que ainda precisa ser 

repensado, mas que tornou possível um número significativo de dados para a 

análise. Em relação aos alunos, tivemos 170 participantes, que corresponde a 

43% do nosso público. O número de professores participantes foi de 14, 

referente a 40%  e, de funcionários, apenas 3, mas que significa um percentual 

de 25% dos colaboradores. Resumindo: tivemos a participação de 187 

respondentes, perfazendo uma média de 36% da comunidade interna da IES. 

 

Enfatizamos sobre o acesso da comunidade acadêmica, professores e 

funcionários à avaliação continuada, disponibilizando urnas no setor de 
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Protocolo/Recepção, Biblioteca e Sala dos Professores. Essas urnas foram 

abertas durante o ano, em reunião da CPA com a presença de seus membros. 

Após triagem foram encaminhadas aos setores correspondentes assim como 

para o conhecimento da Direção.  

 

Outra forma de acesso direto com a CPA é online, por meio de link no sítio da 

FARESE para envio de sugestões, informações, contato, dentre outros. As 

leituras dos e-mails ficam a cargo do setor de tecnologia e encaminhados à 

presidente da CPA e compartilhados em reunião para discussão, 

encaminhamentos e conhecimento de todos.  

 

A avaliação interna conforme o SINAES tem como base a construção do 

conhecimento sobre a realidade da Instituição compreendendo os significados 

das atividades realizadas com intuito de melhora na qualidade educativa e 

alcançando uma maior relevância social. 

 

Esse trabalho se dá a partir de uma integração entre os setores envolvidos da 

Instituição que buscam a melhoria do processo na qualidade com a CPA. A 

participação de vários setores da Instituição faz com que a visão e o 

conhecimento sejam amplos, agregando mais eficácia no processo de 

resolução e melhorias. Nesse sentido, é importante para nós que façam parte 

da CPA membros representantes da sociedade civil organizada e de 

estudantes egressos. Os resultados obtidos nesse processo de avaliação 

possibilitam subsídios permanentes para a tomada de decisões dos gestores e 

uma crescente visão da comunidade interna e externa em relação ao trabalho 

da IES com a Comissão.  

 

A CPA, segundo relatos apresentados nas reuniões com a própria comissão e 

com os discentes, percebeu um importante envolvimento por parte da 

comunidade acadêmica em relação aos benefícios da ação da CPA na IES. A 

CPA tem sala própria, reúne-se com regularidade em espaço compartilhado 

com o NDE. Nas reuniões pedagógicas é destinado um tempo para 

apresentação e informativos da CPA.  
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2.2 PLANO DE AÇÕES 2016 

 

As etapas do Plano de Ações foram realizadas em ordem sequencial e 

cronológica conforme segue: 

 Fevereiro e Março: Relatório CPA 2015; 

 Abril: Divulgação dos dados do relatório CPA 2015, em murais de 

avisos; Leitura de e-mails e abertura das caixas de sugestões da CPA; 

 Maio: Posse da comissão; 

 Junho: Apresentação da nova comissão aos estudantes; 

 Setembro: Revisão dos questionários de autoavaliação; 

 Novembro: Definição do cronograma e aplicação da autoavaliação; 

 Novembro/Dezembro: Leitura de e-mails e abertura das caixas de 

sugestões da CPA; 

 Dezembro: Reunião com líderes de turma. 

 

2.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A presente análise qualitativa resulta de observações, questionários, grupos de 

discussão, em que a narrativa vem complementar os dados numéricos 

apresentados. A combinação adequada da avaliação quantitativa e qualitativa 

pode superar algumas deficiências particulares dos métodos empregados. 

 

O presente relatório estrutura-se em um eixo descritivo-qualitativo na 

perspectiva da implantação de uma cultura avaliativa no âmbito da IES, que se 

faz necessária, não tão somente às novas exigências legais, mas pela própria 

compreensão que temos da importância de se proceder com transparência 

perante a sociedade.  

 

Sabemos, que é recomendável que mecanismos de controle façam parte de 

qualquer sistema educacional. A administração institucional pretende utilizar-se 

deste diagnóstico, como subsídio para empreender ações necessárias para 

melhoria da qualidade educacional e o desenvolvimento global da Instituição. 
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A postura assumida nesta proposta é de avaliação formativa, que tem como 

finalidade comprovar que as atividades estão sendo desenvolvidas de acordo 

com o planejado, examinando, detalhadamente os processos implementados 

ou as metodologias empregadas, com o objetivo de identificar sucessos e 

fracassos, potencialidades e fragilidades, pontos fortes e pontos fracos e ainda 

apresentar sugestões para que o objeto avaliado seja mais eficiente. 

 

Para que esta avaliação pudesse ser efetivada, foi realizada esta pesquisa com 

a finalidade de levantar índices de satisfação e insatisfação da comunidade 

escolar. Após realização da avaliação os dados foram tabulados, gerados 

gráficos e repassados aos membros da CPA para conhecimento, discussão e 

análise. Os resultados apresentados neste relatório contemplam discussões 

para cada dimensão avaliada. 

 

2.4 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A fim de atender às disposições da legislação vigente, a CPA considerou as 

diferentes dimensões institucionais, no entanto, em se constituindo de um 

processo democrático, que se constrói ao longo do seu desenvolvimento, 

sujeito, portanto a tantas variáveis quanto o número de agentes envolvidos. 

 

Para a integração dos resultados finais, a avaliação institucional adotou uma 

metodologia participativa, emancipatória e não punitiva, buscando trazer para o 

âmbito das discussões as opiniões de toda comunidade acadêmica, de forma 

aberta e cooperativa. Como mecanismos de divulgação dos relatórios da 

Avaliação Institucional, a CPA sugere à IES realizar seminários, painéis de 

discussão, reuniões técnicas e sessões de trabalho, de documentos 

informativos impressos ou eletrônicos dentre outros. Para problemas 

complexos, poderão ser adotados métodos que preservem a identidade dos 

participantes.  
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3 EIXOS E DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO 

 

O Artigo 3º da Lei 10.861 trata do instrumento da Avaliação Institucional, 

quando da avaliação das Instituições de Educação Superior e com objetivo de 

identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio das seguintes 

dimensões:  

 

1. A missão e o plano de desenvolvimento institucional.  

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

respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, para as bolsas de pesquisa, de monitoria e 

demais modalidades.  

3. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que 

se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural.  

4. A comunicação com a sociedade.  

5. As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico 

administrativo, seu aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho.  

6. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação 

com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade 

universitária nos processos decisórios.  

7. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação.  

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

resultados e eficácia da auto avaliação institucional; 

9. Política de atendimento aos discentes;  

10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.  

 

Este relatório foi organizado por meio de cinco eixos que abrangem todas as 

dimensões, porém de maneira agrupada, a saber: 
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 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

 Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

 

3.1 EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

O planejamento e a avaliação estão presentes no cotidiano da FARESE e 

articulados entre si de acordo com a necessidade, com o objetivo de buscar 

melhorias e integração. Em face disso, antes de avançar tecnicamente e expor 

suas conquistas e análises prévias já elaboradas e mapeadas enquanto 

processo avaliativo partiu-se do pressuposto de evidenciar, em primeiro plano 

executar a proposta encaminhada a Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – CONAES. 

 

Em sua continuidade, enquanto procedimentos sistemáticos de avaliação 

surgem às necessidades de convalidação, especificamente do cronograma de 

auto-avaliação da farese, que é realizado anualmente, ou seja, demonstrar de 

forma técnica as fases já concluídas e as fases em andamento, além da 

revisão das demais fases, se forem necessárias. 
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Nesse aspecto, o planejamento objetiva melhorar as condições avaliativas e, 

os instrumentos proporcionam reflexões que possibilitam à CPA melhor avaliar. 

Os mecanismos utilizados são questionários construídos pela CPA, que 

buscam avaliar as diversas vertentes que compõem a estrutura geral da 

FARESE. Por exemplo: o aluno se autoavalia, avalia a IES, a estrutura física, 

seu curso, coordenação, corpo técnico administrativo e corpo docente. O Corpo 

docente por sua vez, avalia a infraestrutura, coordenação, corpo técnico 

administrativo e direção. O corpo técnico administrativo também faz parte da 

avaliação, se autoavaliando, avaliando a IES, a estrutura física, as condições 

de trabalho e a direção.  

 

Na perspectiva de Dias Sobrinho (2000b), a avaliação institucional afirma o 

sistema de valores dominante na instituição quando define os papéis e 

compromissos dos indivíduos nas suas relações. Assim, o autor a compreende 

como “produção social, autônoma e pública” resultante de um processo 

participativo e democrático, no qual todos se sentem “agentes de um 

movimento de atualização e tonificação das prioridades científico-tecnológicas 

e pedagógicas”. Não por acaso, sua tese mais explícita em outra obra incide, 

com veemência, contra as funções avaliativas meramente fiscalizadoras e 

punitivas, levando-o a defender a avaliação “como mecanismo de 

compreensão da função pública da educação e construção de melhora de sua 

qualidade” (DIAS SOBRINHO, 2000b, p. 16). 

 

Quanto ao processo de autoavaliação 2016, se deu em etapas e sua 

preparação e desenvolvimento foram cumpridas com êxito e de maneira 

produtiva. Participaram dele professores, estudantes e funcionários técnico-

administrativos de forma democrática respondendo aos questionários.  

 

O setor de tecnologia de informação tem colaborado no processo de 

transformação organizacional necessário. Tal processo usou os recursos 

tecnológicos disponíveis na instituição visando otimizar e agilizar os trabalhos 

de tabulação e compilação de dados da pesquisa.  
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O resultado das avaliações possibilita à CPA apresentar à Direção, sugestões 

de procedimentos, ações e propostas que visem o aprimoramento do trabalho 

desenvolvido na IES, a serem implementadas a curto, médio e longo prazo. Em 

função dos resultados das avaliações, mudanças já ocorreram na instituição e 

outras medidas estão sendo tomadas no sentido de que as melhorias se 

revertam em benefício de toda a comunidade acadêmica. Um exemplo de ação 

foi a colocação de telas protetoras de insetos nas janelas da IES. Por localizar-

se muito próxima à matas e num local reservado e com pouca iluminação ao 

redor, o funcionamento e iluminação da Faculdade à noite atrai muitos insetos 

que causavam transtornos às aulas. Também ocorreram modificações quanto 

ao planejamento de trabalho da CPA face aos resultados da avaliação.  

 

Em se tratando dos seus cursos, a FARESE no último ciclo de avaliação 

ENADE 2015, garantida a nota 4,0 para os cursos de Administração e Ciências 

Contábeis. O curso de Pedagogia e Matemática também têm 4,0 (quatro), 

exceto Engenharia Ambiental e Sanitária que ainda não foi avaliado em 

ENADE.  

 

Os resultados do ENADE são divulgados para a comunidade acadêmica? 

 

 



 19 

Os resultados do ENADE são utilizados no desenvolvimento das ações 

acadêmicas e na melhoria dos cursos? 

 

 

Numa breve análise, percebemos que é de conhecimento da maioria os 

resultados obtidos pela avaliação do ENADE, embora um público ainda grande, 

de quase 24%, desconheça os benefícios deste resultado para o 

desenvolvimento das ações e melhoria dos cursos. O destaque, damos à 

minoria que se diz à parte de todo esse processo avaliativo. Por outro lado, a 

FARESE se orgulha e tem a comprovação do trabalho sério e responsável 

desenvolvido em seu dia a dia, por meio da oferta de ensino de qualidade.  

 

 

3.2 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

Como Instituição de Ensino Superior, a Faculdade da Região Serrana – 

FARESE, mantida pelo Instituto de Ensino Superior da Região Serrana LTDA, 

têm como missão formar profissionais éticos, responsáveis, críticos e 

competentes nas suas áreas de atuação, por meio de um ensino de qualidade, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade.  
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A FARESE, faculdade de relevância para a Região Serrana do Espírito Santo, 

tem por visão de futuro ser uma instituição de referência na qualidade do 

ensino superior comprometida com a ética, o desenvolvimento sustentável e a 

responsabilidade social. Para o atendimento da missão a que se destina a 

FARESE baseia-se nos seguintes princípios: Ética; Responsabilidade Social; 

Gestão Democrática; Qualidade.  

 

Conforme expresso em seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, a 

FARESE tem por missão a “formação humana e profissional das pessoas 

promovendo o desenvolvimento social por meio de um ensino superior de 

qualidade objetivando contribuir para o desenvolvimento econômico, social, 

político, científico e cultural de Santa Maria de Jetibá e municípios 

circunvizinhos, afim de que sejam profissionais éticos, responsáveis, críticos e 

tecnicamente competentes na sua área de atuação e conscientes de sua 

função transformadora”.  

 

A FARESE ao longo de sua trajetória tem desenvolvido suas políticas de 

ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão, no sentido da 

democratização e da garantia da qualidade em consonância com as políticas 

nacionais para o ensino superior e com seu PDI. A comunidade acadêmica 

adquire conhecimento do PDI, através das reuniões de colegiado de cursos e 

reuniões de início e final de período letivo. Há também um exemplar 

disponibilizado na Biblioteca da Faculdade. 

 

Assim como nos anos anteriores, a gestão da FARESE em 2016 foi conduzida 

de acordo com as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional e 

conseguiu realizar algumas ações previstas, e outras estão em fase de 

implementação e discussão. O programa de autoavaliação estabelece alguns 

indicadores que pretendem identificar, a partir do olhar da comunidade interna 

e externa, a consolidação e institucionalização das políticas de ensino e 

extensão, bem como sua articulação.  

 

Toda a prática pedagógica está inserida em um contexto que não pode deixar 

de ser considerado, seria como uma realidade que não pode ser modificada 
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aleatoriamente, tudo que é realizado na IES quanto as suas ações são 

amplamente discutidas pelos colegiados e repassadas para toda a comunidade 

acadêmica, até porque a consonância das ações deve ser garantida. No PDI 

estão propostos projetos de extensão, pós-graduação e iniciação à pesquisa, 

bem como a expansão de novos cursos de graduação.  

 
 

A comunicação com a sociedade 
 

 
 

A Instituição vem contribuindo para o ingresso de profissionais qualificados no 

mercado de trabalho nas áreas profissionais comprovadamente carentes. Em 

outras palavras, a inclusão social via qualificação profissional. Nesse aspecto, 

facilita àqueles que pretendendo acesso à formação em nível superior têm 

dificuldade de deslocamento ou fixação de residência em centros maiores; 

investe no capital humano contribuindo para a qualificação pessoal e 

resultando no aumento de renda e na produtividade do beneficiado, havendo 

perfeita interação da IES com a comunidade em que está inserida. 

 

A FARESE também desenvolve ações no que concerne à defesa do patrimônio 

e memória cultural, além dos serviços prestados a instituições das mais 

variadas ordens, desde creches, escolas, ONG’s, APAE, Secretarias 

Municipais de Educação, dentre outras. Objetivando a inclusão dos portadores 

de necessidades especiais a IES possui estrutura apropriada, dotada de 
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rampas e áreas de circulação amplas, pisos antiderrapantes e sanitários 

adaptados. 

 

A contribuição social da FARESE é reconhecida pela comunidade, pois é 

desenvolvido com transferência de conhecimento com efeito social. Suas 

atividades buscam uma articulação mais intensa com o contexto em que está 

inserida, estabelecendo um diálogo efetivo e producente especialmente com o 

município de Santa Maria de Jetibá.  

 

O dia da “Responsabilidade Social no Ensino Superior” visa oferecer oficinas, 

cursos e atividades lúdicas para a sociedade em parceira com a ABEMES. 

Este evento acontece todos os anos e, em 2016, a FARESE realizou oficinas 

pedagógicas e recreativas com os alunos da EMEIEF Visconde de Inhaúma, na 

Comunidade de Santo Antônio do Canaã, no município de Santa Teresa-ES, 

proporcionando a socialização do conhecimento e estimulando o crescimento 

interpessoal dos alunos da escola e da IES. 

 

 

Oficinas de Maquiagem e Bolas 
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Contação de histórias 

 

 

Coordenadores, professores, funcionários e alunos da FARESE 

 

Como forma de facilitar e ampliar o acesso a IES é cadastrada junto ao FIES – 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, ao PROUNI - 

Programa Universidade para Todos, mantendo ainda, programas próprios de 

financiamento e apoio aos discentes e Convênios com órgãos públicos 

municipais e associações comerciais da região. 
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Bolsas de estudo FARESE 

NATUREZA QUANTIDADE (2016) 

Nossa Bolsa-Parceria Governo ES 116 

Fies 79 

PROUNI 51 

Programa de Bolsa Social Farese + você 18 

Educa Mais 40 

TOTAL 304 

 

As bolsas relacionadas acima são resultados de diferentes programas de 

bolsas da faculdade em parceria com os municípios, governo estadual e 

federal, além de instituições privadas. Além destas, existe semestralmente o 

Concurso Aluno Destaque Acadêmico que faz uma média dos alunos por curso 

com o maior índice de aproveitamento. Os ganhadores são favorecidos com 

um desconto em suas mensalidades. 

 

Quanto ao indicador, “contribui com a criação de conhecimentos para o 

desenvolvimento científico, técnico e cultural da Região Serrana”, observa-se 

que 37% da comunidade escolar e acadêmica reconhece os meios de 

participação nos processos de desenvolvimento da região. No entanto, há que 

considerar que 23% encontram-se entre os que desconhecem e pouco 

identificam esse desenvolvimento. Entre esses últimos, chama atenção o 

número significativo (10%) de pessoas que desconhecem a contribuição da 

Instituição no desenvolvimento técnico e científico da região serrana.  

 

É mister salientar que neste contexto, 40% responderam que identificam 

parcialmente a contribuição da IES, o que nos chama a atenção para a 

melhoria da divulgação e sensibilização em relação às ações desenvolvidas 

regionalmente. Nesse ínterim, existem apenas três Instituições que ofertam 

cursos de Ensino Superior (duas particulares e outra federal) na modalidade 

presencial, o que pode indicar certa ausência da IES nesses espaços.  
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A FARESE contribui com a criação de conhecimentos para o 

desenvolvimento científico, técnico e cultural da Região Serrana? 

 
 

 

 
 

Na foto, os alunos Edilson Sarter e Idarlete Boecker Percílios (Duda) do 9º 

período do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da FARESE, sob a 

orientação de seus professores Wanderson de Paula Pinto, Gemael Barbosa 

Lima e Juliano Brás Zanetti tiveram o seu trabalho “Estimativa das emissões de 

poluentes atmosféricos gerados por veículos leves em Santa Maria de Jetibá-

ES”, publicado na Revista Ciência in Natura da Universidade Federal de Santa 

Maria-RS. Em 2015 este trabalho foi apresentado no IX Workshop Brasileiro de 
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Micrometeorologia, que aconteceu na UFSM – Universidade Federal de Santa 

Maria.  

 

A instituição visando o reconhecimento da comunidade local e região tem 

buscado diferentes tipos de propagandas, incentivando o ensino a partir de 

trabalhos voltados à comunidade.  

 

Existem incentivos à participação e à promoção de eventos internos e 

externos 

 

 

No que tange o incentivo à promoção de eventos, ainda é preciso conduzir 

ações que resultem numa maior participação da comunidade acadêmica, pois 

34% consideram-se incentivados. No entanto, 11% dos participantes 

desconhecem essa ação. Vimos que o resultado comprova a participação da 

comunidade acadêmica nas ações deflagradas no âmbito da IES.  

 

A efetividade destas ações se dá na construção dos projetos e nos objetivos 

traçados pelo PDI.Todos os representantes dos Conselhos existentes na IES 

estão atentos e colaboram nas ações mantidas pela FARESE. Estes órgãos 

além de decidir o melhor momento para a implantação de projetos, também 

acompanham o desenvolvimento dos mesmos. Esta articulação não se verifica 

somente entre o PDI e o PPI, mas, também quanto aos Projetos de Curso, pois 
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a revisão dos projetos pedagógicos dos cursos além de obedecer às diretrizes 

curriculares nacionais é atrelada ao Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Neste eixo, identificamos possibilidades e potencialidades a serem melhor 

discutidas pela gestão da IES: 

• Divulgar o ingresso de estudantes carentes no ensino superior, através do 

Processo Seletivo Social e Programa de Financiamento Próprio; 

• Carência regional de cursos de pós-graduação e extensão; 

• Demanda de mão de obra qualificada para empresas instaladas na região; 

• A IES está instalada numa cidade central da região serrana, com carência de 

mão de obra especializada; 

 

Diante disso, a FARESE reafirma a forte preocupação com ações que reforçam 

o comprometimento por meio de projetos que contribuem para a 

Responsabilidade Social, Inclusão Social e Sustentabilidade. 

 

 

3.3 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

 

A busca de equilíbrio entre enfrentar os desafios relacionados à implantação de 

novos cursos de graduação e, concomitantemente, dar continuidade aos 

esforços de promoção da qualidade de todos os processos de formação 

sempre pautou os trabalhos da gestão administrativa e acadêmica.  

 

Existe na IES um sistema de ouvidoria online sistematizado que permite ao 

aluno realizar suas reclamações, críticas e sugestões. Há também a 

possibilidade do alunado reunir com Coordenadores de Curso nos horários 

próprios para atendimento. A Diretoria Administrativa, Acadêmica e Secretaria 

atuam efetivamente no atendimento dos discentes, portanto, todos têm pleno 

acesso aos processos de comunicação nas diversas esferas, por quem são 

constante e eficientemente atendidos. 
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Em 2016 a FARESE alcançou a uma população de 420 estudantes. Dos 

estudantes matriculados, ainda existem alguns considerados desperiodizados e 

outros cumprindo dependência de disciplinas.  

 

Matrículas 2016 

CURSO 

QUANTITATIVO DE 

ESTUDANTES 

2016 

Administração 139 

Ciências Contábeis 107 

Engenharia Ambiental e Sanitária 81 

Pedagogia 93 

Matemática 0 

Silvicultura 0 

TOTAL 420 

 

Vivendo em uma era em que a informática é fundamental nas relações 

humanas, não se poderia deixar de utilizá-la como ferramenta na comunicação 

interna e externa da IES. Através do Portal do Aluno e de uma Plataforma 

Virtual de Aprendizagem, disponibilizado à toda a comunidade acadêmica, é 

facilitado o contato dos alunos com os docentes para dúvidas, sugestões ou 

críticas, bem como permitido o acesso ao material das aulas inseridas pelos 

docentes, sugestões de leitura, lista de exercícios e toda a programação de 

cada disciplina. 

 

A Faculdade da Região Serrana - FARESE oferece aos discentes o Núcleo De 

Atendimento Pedagógico (NAP) ao Corpo Discente com o objetivo de orientar o 

aluno em suas questões pessoais, afetivo-emocionais, acadêmicas, 

profissionais, ou em sua administração financeira, harmonizando suas 

atividades com vistas á melhoria de seu desempenho acadêmico. 

 

Externamente o site da Faculdade e as redes sociais desempenham papel 

importante. Permitem o contato permanente com ex-alunos, a divulgação 

externa de cursos e programas; a divulgação de atividades da instituição como 
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programas de extensão. Outra forma de comunicação utilizada com a 

comunidade interna e externa é a propaganda institucional sistematizada 

através de Vídeos, folders, outdoor, cartazes, rádios e informativos. 

 

Anualmente, a Diretoria Administrativa discute e fixa normas, critérios e 

condições de realização do processo seletivo. Além de constarem do Edital do 

Processo Seletivo, são também divulgados, no Manual do Candidato que além 

de ser entregue ao interessado no ato da inscrição é também disponibilizado 

no site institucional. 

 

No decorrer do período letivo as Coordenações dos Cursos efetuam 

acompanhamento junto ao corpo docente para verificar se os Planos de Ensino 

estão sendo atualizados e ministrados de acordo com o proposto. Isto se dá 

através de reuniões de colegiado de curso constituído nos termos de 

disposições regimentais, e que em sua composição contam com representação 

docente e discente.  

 

A aferição do resultado de aprendizagem dos alunos é feita através de 

relatórios, bimestralmente, gerados pelo sistema de controle acadêmico. Os 

coordenadores se incumbem de acompanhar o desenvolvimento da 

aprendizagem, pontuando os alunos que necessitam de um atendimento 

individual face à dificuldade apresentada, que muitas vezes está atrelada a 

situações socioeconômicas, afetivas, psicossociais ou cognitivas. 

 

O estudante tem como ponto positivo a presença constante do coordenador. A 

FARESE, no início de cada ano letivo, quando dos períodos de matrícula, 

disponibiliza no site institucional o Manual do Aluno, onde se encontram clara e 

perfeitamente apresentadas todas as informações sobre a Faculdade, regras 

de funcionamento, horários, cronogramas de atividades, critérios de aprovação, 

cálculo de médias, enfim, todas as informações julgadas importantes para o 

aluno, ainda assim, existindo dúvidas, as mesmas são sempre esclarecidas 

com o pessoal de apoio ou coordenações de cursos. 

 



 30 

Ainda assim, o processo avaliativo das disciplinas de sala de aula requer mais 

atenção. O gráfico a seguir nos remete a repensar as avaliações feitas em 

salas de aula, pois ainda que 49% dos estudantes avaliam os procedimentos 

como coerentes com os processos de ensino e aprendizagem, temos um 

número significativo de estudantes que têm dúvidas sobre essa eficácia, ou 

seja, 35% dos respondentes.  
 

Os procedimentos de avaliação são coerentes com os processos de 

ensino e aprendizagem? 

 

 

No aspecto, diversificação, acreditamos que o fato da IES determinar as 

pontuações a serem dadas a cada bimestre e, também, priorizar avaliações 

escritas com maior pontuação no semestre, pode dificultar essa diversidade. 

No entanto, mesmo que de forma escrita, os professores são orientados a 

considerar a realidade de sua disciplina e experiência dos discentes. De 

repente, aqui está um ponto em que a gestão pedagógica pode se apropriar 

para oferecer aos professores formação na área de avaliação da 

aprendizagem.  
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A avaliação é diversificada considerando a realidade, experiência e 

vivência dos discentes? 

 

 

No próximo gráfico, que trata das formas de avaliação, ou seja, os recursos 

utilizados pelos professores, também se percebe uma necessidade de 

reavaliação dos mesmos, já que 40% afirmam que as formas avaliativas se 

adequam parcialmente aos conteúdos ministrados. O acompanhamento 

pedagógico do plano de ensino e as avaliações dos professores é uma 

possibilidade de melhorar esse índice. 

 

As formas de avaliação são adequadas aos conteúdos ministrados? 

 

 



 32 

Em relação a projetos e cursos de extensão, para melhor difundir novos 

conhecimentos e qualificar a formação de toda a comunidade acadêmica, a 

FARESE incentiva a realização de pesquisas em todas as suas áreas de 

atuação.   

 

Para organizar tudo isso, existe a Coordenação de Extensão Comunitária que 

incentiva os estudantes para promover assim como participar de projetos de 

extensão. Atualmente, são desenvolvidos projetos destinados à produção 

científica, elevando o nome da instituição junto à comunidade científica. Além 

disso, a FARESE dispõe-se a novas iniciativas, que podem ser encaminhadas 

pelos docentes da instituição, discentes, dentre outros interessados.  

 

Os estudantes dos cursos de Pedagogia desenvolvem atividades sob a forma 

de reforço escolar para estudantes da rede pública dos municípios de Santa 

Maria de Jetibá, Santa Teresa, Santa Leopoldina, Itaguaçu e Itarana. 

Atividades extracurriculares, organização e participação em eventos além de 

estágios e assistência ao educando, também fazem parte das atividades 

desenvolvidas pela Coordenação de Extensão Comunitária da FARESE, 

responsável pelas atividades e políticas de extensão. Ao serem questionados 

sobre a formação e experiência profissional do coordenador, o resultado foi:   

 

O coordenador (a) tem formação e experiência profissional que atendem 

às atividades executadas? 
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Os financiamentos para os projetos podem acontecer através da Fundação de 

Apoio a Pesquisa do Estado do Espírito Santo (FAPES/ES), Conselho Nacional 

e Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT), pela própria instituição ou por outros parceiros interessados.  

 

A FARESE também prioriza a participação dos estudantes da graduação em 

programas de iniciação científica que incentivem o aprendizado de técnicas e 

métodos científicos que possibilitam a formação de um profissional mais 

qualificado, capaz de se adequar com competência ao dinâmico mercado de 

trabalho. Atualmente os estudantes podem se envolver com os laboratórios de 

ensino da FARESE, tanto para realizar as pesquisas referentes aos seus 

projetos de pesquisa (TCC), quanto para desenvolver outras pesquisas junto 

aos professores da instituição.  

 

No intuito de promover atividades que possam ser utilizadas para 

complementar os estudos dos graduandos, ano de 2016 foram oferecidos para 

a comunidade interna e externa os seguintes cursos de extensão: Gestão 

estratégica; Parâmetros Técnicos para o dimensionamento de barragens; 

Patrimônio Cultural Entre Povos Tradicionais E Educação; Técnicas De 

Pesquisa Para Ciências Ambientais, Ciências Gerenciais E Educação; Xadrez 

Educacional. Ainda assim, entendemos a necessidade de mais cursos para 

atender a demanda de formação continuada necessária tanto para o público 

interno quanto externo a IES. 
 

 

De modo geral, 86% dos professores reconhecem que a FARESE contribui 

com a criação de conhecimentos para o desenvolvimento cientifico, técnico e 

cultural da região serrana. A IES oferece uma parceria para os professores e 

colaboradores criarem e desenvolver cursos de extensão, dentre outros, para 

possibilitar o acesso aos alunos que precisam de complementar a carga horária 

do curso com horas complementares, pois entende que esta formação 

promovida internamente possibilita credibilidade na certificação dos mesmos. 

No gráfico a seguir, poucos professores ou colaboradores  (14%) não 

compreenderam ainda a proposta da IES. 
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Existem incentivos para desenvolver atividades complementares no 

âmbito interno da comunidade acadêmica? 
 

 

 

Em relação aos eventos culturais, destaca-se a participação na Festa 

Pomerana do município, dia da Responsabilidade Social e Jogos Internos da 

FARESE.  

 

 

Desfile Festa Pomerana 
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Outros eventos merecem destaque no que tange a promoção científica no 

Ensino Superior, a saber: Dias de Campo e Visitas Técnicas, Jornada 

Científica, Feira do Empreendedorismo e de Cursos e Seminários 

Interdisciplinares.  

 

 

Visita à EFA São João do Garrafão 

 

  

Visita técnica curso de EAS 
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Participação em eventos cursos de Administração e Ciências Contábeis 

 

  

Aulas práticas em laboratório  

 

 

Visita técnica curso de EAS 
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Visita técnica curso de Pedagogia 

 

Para atender a proposta pedagógica que objetiva o ensino e a extensão, a 

Faculdade da Região Serrana - FARESE busca desenvolver artefatos e 

instrumentos que viabilizem o melhor encontro aos discentes. Para isso, 

organiza ações extraclasse que visam contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem, de formação humana e profissional do seu aluno. Isso exige a 

descoberta ou construção de uma rede de relações em que cada integrante do 

grupo assim se constitua. Para efetivar esse processo organiza os jogos 

internos, que indiretamente impulsionam a formação coletiva do grupo. O 

encontro aos estudantes se faz cotidianamente, com livre acesso aos setores 

administrativos e pedagógicos da Instituição por ser uma instituição pequena 

em relação a outras Instituições e estar num espaço privilegiado da Região 

Serrana do Espírito Santo. Tudo isso contribui positivamente para a interação 

entre o seu coletivo.  

 

Atualmente o evento da Jornada Científica é o maior espaço de divulgação dos 

trabalhos da FARESE e tornou-se um grande evento acadêmico-científico da 

região. Em 2016, teve um novo formato para atender todos os objetivos da 

jornada, turmas e cursos. Iniciou em 17/10 com programação para todas as 

turmas de pedagogia, com palestras, oficinas e teatro. Em 25/10 foi a vez do 
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curso de Administração, tendo como palestra âncora “Consultoria Empresarial” 

proferida pelo administrador Sr.Antônio Caloni-CRA e várias oficinas 

ministradas pelos professores da instituição. Já em 07/11, foi direcionado para 

os cursos de Ciências Contábeis, onde podemos contar com várias oficinas e 

Mesa redonda sobre dois temas: 1-Importância e Perspectivas do 

Planejamento Tributário para as empresas no cenário atual e contabilidade 

gerencial e a sua função dentro das empresas. E o Curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária, contamos com a participação do CREA palestra 

Institucional e com várias oficinas estendendo até dia 09/11 com vários mini 

cursos. Ainda nos dias 16/11, 18/11 e 21/11 tiveram 03 cursos (QGIZ, 

AUTOCAD e CAR), que foram ministrados por 03 alunos do curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária. 

 

 
Palestra “Consultoria Empresarial” proferida pelo administrador 

Sr.Antônio Caloni-CRA 
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Mesa redonda: Importância e Perspectivas do Planejamento Tributário 

para as empresas no cenário atual e Contabilidade Gerencial e a sua 

função dentro das empresas. 
 

 
Palestra Institucional CREA-ES 

 

Os Seminários Interdisciplinares, bem como a Feira do Empreendedorismo, 

são eventos destinados a oportunizar aos estudantes a apresentação de 
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trabalhos de pesquisa relacionados aos seus cursos, buscando a 

interdisciplinaridade dos componentes curriculares. Um dos seus objetivos é 

divulgar os conhecimentos para a comunidade regional em termos sociais, 

culturais e outros. As formas de apresentação são diversificadas: pôsteres, 

comunicação oral e vídeos, feira, tudo produzido com propósito interdisciplinar 

e a partir de pesquisas feitas pelos estudantes, orientados por professores.  

Para os estudantes que estão na etapa de escrita de projetos de Trabalho de 

Conclusão de Curso, as apresentações servem como bancas de qualificação, 

onde outros professores podem contribuir na produção do TCC.  

 

 

Apresentações sobre Filósofos da Educação 
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A FARESE estimula as pesquisas que fazem o reconhecimento das 

características políticas, econômicas, sociais e culturais da Região? 

 

 

 

Neste ano de 2016 a FARESE realizou a sua primeira Feira de Cursos e 

Profissões, em suas dependências. Aconteceram exposições de trabalhos, 

informação e divulgação dos cursos e profissões relacionadas e palestras. 

 

A partir da análise geral dos dados coletados referentes aos indicadores acima, 

observa-se que a FARESE apresentou avanços significativos em 2016, dentre 

eles destacamos:  

 Solicitação de credenciamento para a oferta de cursos na modalidade à 

distância; 

 Implantação de ações efetivas para atendimento às metas de eficiência 

e eficácia;  

 Incrementar os convênios e as parcerias com empresas públicas e 

privadas, para a oferta de estágios dos estudantes;  

 Melhoria na divulgação dos seus cursos, por meio da implementação da 

Feira de Cursos e a realização do II Concurso de Vídeos Institucionais. 

 

As atividades de comunicação são relevantes e importantes para estabelecer 

uma ligação com a sociedade e para a consolidação dos canais internos e 

externos de divulgação. Assim sendo, a FARESE trabalha em diferentes canais 
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de comunicação, entre outros: Jornal A Notícia; Internet pelo site Institucional; 

Redes Sociais; Jornal e Revista da FARESE; Rádio Pomerana e outras rádios 

regionais. 

 

Segundo a avaliação dos estudantes, a satisfação com a comunicação interna 

da FARESE é de 79%, sendo que destes, 44% considera que isso ocorre 

parcialmente.  

 

As estratégias e os recursos utilizados como meio de comunicação com a 

sociedade são adequados? 

 

 

A FARESE tem a missão de manter a qualidade do atendimento a todos os 

seus educandos, bem como aos seus egressos, sendo transparente em seu 

processo seletivo. Isto objetiva instrumentalizar culturalmente seus discentes, 

levando-os a ampliar seu repertório e o alargar de seus horizontes culturais. 

Para tal, usa-se a estratégia de valorização da capacidade de expressão 

cultural dos educandos como produtores culturais. 

 

Uma estratégia interessante adotada há dois anos pela Instituição é o 

Concurso de Vídeos Institucionais, em que os alunos de cada turma e curso 

devem elaborar um vídeo promocional da FARESE, com tempo limite de 1’30’’, 

concorrendo entre si. Ao final a IES divulga juntamente com os alunos por meio 
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de compartilhamento nas redes sociais. Essa prática colabora tanto na 

divulgação da IES quanto na promoção dos alunos e dos seus cursos. 

O processo de seleção é frágil no que diz respeito à concorrência, facilitando a 

entrada de estudantes da região. Esta situação é característica de municípios 

do interior em que a população é reduzida e portanto há uma pequena relação 

candidato/vaga. O perfil esperado dos ingressantes é de que sejam alunos 

interessados em aprofundar seus conhecimentos nas mais diversas áreas do 

saber, através da graduação, que é oferecida de forma multidisciplinar, dosada 

e gradativa, permitindo que o participante satisfaça suas necessidades de 

aprimoramento intelectual conciliando-as com as atividades profissionais.  

 

A política de acesso, seleção e permanência de estudantes é adequada ao 

contexto social? 
 

 
 

Para o perfil dos egressos a instituição não busca apenas efetivar a 

transmissão de conhecimentos, mas sim estimular o desenvolvimento criativo 

do acadêmico em todos os seus aspectos, através de: 

• Internalização de valores de responsabilidade social, justiça e ética 

profissional; 

• Sólida formação humanística e visão globalizada que habilite o egresso a 

compreender o meio social, político, econômico e cultural onde está inserido e 

a tomar decisões em um mundo diversificado e interdependente; 

• Sólida formação técnica e científica para atuar no mercado de trabalho, além 

de desenvolver atividades específicas da prática profissional; 
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• Competência para empreender, analisando criticamente as organizações, 

antecipando e promovendo suas transformações; 

• Capacidade de atuar de forma interdisciplinar; 

• Capacidade de compreensão da necessidade do contínuo aperfeiçoamento 

profissional e do desenvolvimento da autoconfiança. 

 

Os mecanismos de estudos e análises dos dados sobre ingressantes, 

evasão e abandono são adequados? 
 

 
 

O gráfico a seguir mostra a fragilidade nos mecanismos de estudos e análise 

das informações oferecidas pelos ingressantes, entendendo que mesmo com 

todo o atendimento disponibilizado pela gestão da IES, a satisfação ainda 

precisa alcançar níveis superiores. 

 

 

3.4 EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

Dimensão 5: Políticas de pessoal 

Dimensão 6: Organização e gestão da instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade financeira 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade da Região Serrana - 

FARESE, por meio dos representantes de todos os segmentos, que a 

compõem, levando em conta as discussões e análises desenvolvidas na 
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elaboração das Diretrizes Gerais para o Roteiro de Autoavaliação da IES, que 

estabeleceram as dimensões a serem avaliadas, apresenta os dados relativos 

à 5ª dimensão, referente às políticas de pessoal do corpo docente e técnico-

administrativo. 

 

O Corpo Técnico-Administrativo é constituído pelos colaboradores não 

docentes, e que tem a seu cargo a execução dos serviços indispensáveis de 

apoio administrativo, contábil, financeiro, de secretaria e controle acadêmico, 

de assessoria tecnológica e informacional, de segurança patrimonial e de 

serviços gerais de limpeza, conservação e urbanização do seu espaço. 

 

A contratação do pessoal integrante do corpo técnico administrativo é 

concretizada pela Mantenedora, por indicação da Direção Administrativa, em 

estrita obediência às disposições constantes da CLT, da Convenção Coletiva 

de Trabalho da categoria e do Regimento da IES. 

 

A contratação do docente é feita mediante seleção procedida pelas 

coordenações de curso e direção acadêmica e homologada pela Direção 

Administrativa, observando o detalhamento da carreira docente definida no 

plano de carreira e de cargos e salários. A avaliação, tanto do pessoal técnico 

administrativo, quanto do pessoal docente é realizada periodicamente, através 

da avaliação institucional. 

 

O plano de carreira do corpo docente está vinculado à sua titulação, e, através 

de remuneração diferenciada incentiva o docente permanentemente a buscar 

melhorar a sua formação. Para o corpo técnico administrativo o plano de 

carreira está vinculado ao tempo de serviço na instituição. 

 

A IES zela pela manutenção de padrões e condições de trabalho condizentes 

com sua natureza de instituição educacional, bem como, por oferecer 

oportunidade de aperfeiçoamento técnico-profissional a seus funcionários. 
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Existem incentivos à participação e à promoção de eventos internos e 

externos? 

 

 

Quanto aos funcionários técnico-administrativos, a FARESE facilita o acesso à 

graduação e/ou à pós-graduação, através da concessão de bolsas de estudos, 

incentivando assim o crescimento pessoal e a melhoria contínua da prestação 

de serviços. 

 

A estrutura administrativa encontra-se condizente com o tamanho da 

organização. O número de funcionários administrativos em relação ao número 

de alunos atende plenamente aos serviços prestados. No questionário aplicado 

aos alunos, 54% consideram que a qualidade do atendimento dos funcionários 

é satisfatório, 35% consideram que isso ocorre parcialmente e 7% consideram 

na minoria das vezes.  

 

Em se tratando da qualidade do atendimento da secretaria acadêmica, a 

avaliação dos alunos aponta uma necessidade de melhoria, o que pode ser 

melhor analisado pela direção administrativa. Quanto aos professores, esse 

atendimento é 100% eficiente. E no caso dos demais funcionários, essa 

satisfação se confirma. 
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A qualidade do atendimento dos funcionários atende às necessidades 

acadêmicas? 

 

 

Em relação às coordenações de cursos, os alunos mostram-se satisfeitos com 

a formação acadêmica e experiência profissional dos coordenadores. 
 

O coordenador (a) tem formação e experiência profissional que atendem 

às atividades executadas? 

 

A gestão da Faculdade da Região Serrana tem como objetivo o fortalecimento 

da democratização das atividades de ensino e extensão. Isto está garantido 

formalmente na estrutura organizacional que se caracterizam pela 

corresponsabilidade nos mais importantes níveis de decisão.  
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Para que a prática traduza o pensamento legal, está implantada uma gestão 

administrativa moderna nos diversos setores, perseguindo-se a qualidade total 

nos serviços prestados, única forma de respeitar o público interno e externo. 

Uma gestão alicerçada em projetos bem elaborados, com recursos humanos 

treinados e alocados corretamente, com mecanismos ágeis em todos os 

setores e principalmente a existência de uma consciência geral dos objetivos e 

metas a serem alcançados. 

 

A FARESE enquanto instituição que preza pela qualidade, sempre busca 

incentivar a qualificação constante do corpo docente e técnico-administrativo; 

acompanhar um sistema eficiente de comunicação interna e externa, 

possibilitando que as ações sejam pautadas pela transparência; privilegiar a 

produção ágil e constante de informações gerenciais; atualizar os sistemas 

computadorizados de controles diversos; realizar avaliações sistemáticas, 

possibilitando a identificação de problemas e subsidiando as tomadas de 

decisões. 

 

Nesse aspecto, gestão prioriza em tomadas de decisão institucionais em 

relação às finalidades educativas: • Processo informal e criativo de Gestão;  

Capacidade de se adequar rapidamente as variáveis do ambiente; Gestão 

normativa e, em determinados momentos, consensual com a chamada de 

alguns atores ao processo decisório; Comunicação informal através de canais 

abertos junto à comunidade externa de forma rápida e ágil; Clareza na busca 

do atingimento dos objetivos da IES; Existências do Regimento Interno, PDI, 

PPI, Organograma, Portarias, Comunicados, Regimento Interno, Manual 

Docente, Manual do Aluno, Regulamento de Estágio; Todas as atividades 

acadêmicas possuem Regulamento próprio; Revisão dos documentos da IES, 

com a consequente normatização, padronização e reformulação junto aos 

colegiados existentes. 

 

Assim, vemos a seguir a avaliação dos alunos em relação ao atendimento da 

direção acadêmica, em que mais de 80% se dizem satisfeitos com esse 

serviço. 
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A qualidade e o horário de atendimento atendem às necessidades? 

 

 

No caso da formação e experiência dos professores para lecionar as 

disciplinas, uma autoavaliação do próprio corpo docente é de que ainda não 

está plenamente satisfatória. 

 

Os professores da FARESE possuem formação e experiência adequadas 

às disciplinas ministradas? 

 

 

Dessa maneira, apresentamos o  quadro com a titulação do corpo docente da 

IES para demonstrar a prioridade de contratação de Mestres e Doutores, que 

atingiu 76% no ano de 2016. 
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Titulação do corpo docente da FARESE 

TITULAÇÃO DOCENTE 
2016 

QUANTITATIVO % 

DOUTORES 4 19% 

MESTRES 12 57% 

ESPECIALISTAS 5 24% 

TOTAL 21 100% 

 

A organização acadêmico–administrativa FARESE baseia–se em princípios 

fundamentais que constituem os elementos definidores das relações entre a 

Faculdade e a sua Mantenedora com seus diferentes órgãos de apoio e de 

gestão. No que diz respeito às Políticas de Gestão e Autonomia Acadêmica em 

relação à Mantenedora, as diretrizes que orientam o processo de gestão da 

FARESE foram constituídas ao longo dos anos e moldadas pelo contexto 

político-institucional em que a instituição se insere. Respeitados os limites 

estabelecidos no Regimento Interno da FARESE, compete, precipuamente, à 

Mantenedora promover os meios adequados de funcionamento das atividades 

acadêmicas, colocando-lhe à disposição os bens móveis e imóveis de seu 

patrimônio, ou de terceiros a ela cedidos, e assegurando-lhe suficientes 

recursos financeiros de custeio para cumprir seu plano estratégico. 

 

A FARESE possui plena autonomia acadêmica que se reflete na liberdade de 

planejar, implementar e avaliar seus programas de ensino, pesquisa e 

extensão. A autonomia acadêmica também se manifesta na sua organização 

administrativa e processos decisórios, atribuindo aos órgãos colegiados amplos 

poderes para discutir e influenciar as questões táticas e estratégicas da vida 

acadêmica. 

 

A expansão do corpo técnico administrativo FARESE, de acordo com o seu 

PDI, preza pelo aprimoramento qualitativo e no aperfeiçoamento dos serviços 

prestados à sua comunidade acadêmica e à sociedade em geral. A formação e 

a capacitação dos colaboradores da FARESE acontece de acordo com as 

demandas identificadas, a qualquer tempo. Atualmente, o corpo técnico-
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administrativo assim apresenta-se no que tange às suas formações 

acadêmicas: 

 

Titulação do corpo técnico-administrativo da FARESE 

FORMAÇÃO QUANTITATIVO 2016 

Ensino médio incompleto 3 

Ensino Médio 4 

Superior incompleto 0 

Superior 2 

Especialização 3 

TOTAL 12 

 

A IES compreende que para que os resultados caminhem rumo à eficiência, 

faz-se necessário um planejamento adequado às finalidades e aos objetivos da 

organização, e que atenda aos interesses da sociedade na qual a instituição 

está inserida. Neste sentido, a FARESE apresenta sua estrutura e organização 

administrativa com responsabilidade e eficiência. Igualmente assume que uma 

organização, bem estruturada e planejada, deve ser entendida como um 

processo de aprendizagem e integração. Com uma estrutura organizacional 

eficiente e equilibrada, a FARESE envolve todas as pessoas (gestores e 

colaboradores) na definição dos objetivos e estratégias que possibilitem a 

elaboração do plano da organização para o bom funcionamento da instituição. 

 

Sendo uma instituição privada de ensino, a FARESE não recebe verbas ou 

subvenções dos órgãos públicos, sejam eles municipais, estaduais e/ou 

federais, fazendo face a todas as suas despesas única e exclusivamente com a 

remuneração representada pelas mensalidades escolares recebidas pelos 

serviços que presta e por dotações específicas da Entidade Mantenedora. 

 

A Entidade Mantenedora, o Instituto de Ensino Superior da Região Serrana 

Ltda - IESRS, apresenta regularidade fiscal e está rigorosamente em dia com 

suas obrigações. A sanidade financeira institucional está perfeitamente 

demonstrada nos Balanços Patrimoniais e de resultados, que se encontram 
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disponíveis na Instituição. A solidez financeira da Instituição garante a 

execução dos projetos e programas bem como os investimentos necessários 

ao bom desempenho dos diversos cursos ministrados. 

 

A FARESE vem apresentando uma forte coerência de sua gestão financeira 

com o PDI e as interrelações com a entrada de alunos e a capacidade de oferta 

e demanda da região. Não obstante, ainda haver necessidade de aporte de 

recursos na rubrica de investimentos, a instituição vem honrando seus 

compromissos sem nenhuma situação que possa comprometer sua idoneidade 

e sobrevivência futura. 

 

Os investimentos em ensino e extensão vêm sendo adequados, de acordo com 

o perfil exigido pela comunidade e de acordo com as características orgânicas 

da IES, diante da região onde está inserida. Digno de se ressaltar que, a 

Entidade Mantenedora, mantém o ponto de equilíbrio que determina a 

sanidade financeira da instituição, através de uma gestão austera e 

competente, e, mesmo face à inadimplência, atende todas as necessidades 

institucionais, honra, rigorosamente em dia todos os seus compromissos sejam 

eles trabalhistas, fiscais e tributários, realiza os investimentos necessários, 

investe na capacitação de docentes e do corpo técnico administrativo, cumpre 

com as determinações das convenções coletivas das categorias, determinando 

assim que a FARESE, cresça, se mantenha e se consolide na sua condição de 

instituição de ensino eficaz e eficiente. 

 

Considerando o número de alunos ingressantes anualmente, considerando que 

a IES está instalada em uma cidade central da região serrana, considerando a 

receptividade junto à comunidade, considerando a qualidade e competência do 

corpo docente, considerando as instalações físicas próprias, considerando os 

investimentos realizados na biblioteca, nos recursos pedagógicos e na 

infraestrutura, considerando a coerência do planejamento estratégico da IES, 

pode-se afirmar, sem sombra de dúvida que a FARESE, é detentora de todas 

as condições de auto sustentação, e como referência de ensino superior na 

região, cumpre efetivamente com os compromissos de uma instituição de 

ensino superior. Desta forma, verifica-se que: 
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_ No Plano de Desenvolvimento Institucional, há relação entre a proposta de 

desenvolvimento da IES e o orçamento previsto, elaborado em consonância 

com desenvolvimento da IES; 

_ Há perfeita compatibilidade entre cursos ministrados, a alocação de verbas e 

os recursos disponibilizados para a manutenção; 

_ As obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias são cumpridas e estão 

rigorosamente em dia. 

_ Os salários dos corpos docente e técnico-administrativo são regularmente 

pagos no quinto dia útil de cada mês; 

_ Há uma política para atualização e adequação do espaço físico e dos demais 

recursos que subsidiam o desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

 

No que compete precipuamente à Mantenedora promover os adequados meios 

de funcionamento das atividades da IES, colocando-lhe à disposição, os bens 

móveis e imóveis de seu patrimônio, ou de terceiros a ela cedidos e 

assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de custeio. Da 

Mantenedora depende a aprovação do Orçamento Anual e decisões que 

tenham repercussão econômica e financeira.  

 

A sustentabilidade financeira das atividades de ensino e pesquisa da FARESE 

é obtida através da oferta de cursos de pequena, média e longa duração na 

área das Ciências Gerenciais (Administração e Ciências Contábeis), das 

Ciências Ambientais (Engenharia Ambiental e Sanitária) e das Licenciaturas 

(Matemática e Pedagogia) e, em breve a Modalidade a Distância com o curso 

de Letras-Português, objetivando coadjuvá-las na busca da eficiência, 

produtividade e qualidade de serviços. Os recursos obtidos por meio dessas 

atividades são distribuídos entre as áreas de ensino da IES. Todos os recursos 

disponíveis na instituição são investidos para a melhoria da qualidade de 

ensino oferecido e demais atividades realizadas. 

 

A autonomia na FARESE constitui um processo que se constrói nas atividades 

diárias, pelas atitudes individuais e participação social competente e 

responsável, no enfrentamento natural dos conflitos e diversidades ideológicas.  
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A Mantenedora é responsável perante as autoridades públicas e o público em 

geral pela Mantida, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom 

funcionamento, sendo respeitados os limites da Lei e do Regimento Interno da 

FARESE, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade 

própria de seus órgãos deliberativo e executivo. 

 

A seguir, apresentamos o quadro demonstrativo de sua capacidade financeira: 

 

Demonstrativo de Capacidade e Sustentabilidade Financeira 

Demonstrativo Financeiro – IESRS/FARESE 

Receitas 2.845.766,40 

Mensalidades  R$ 2.879.792,44 

Deduções das Receitas 76.547,99 

  

Inadimplências 12.429,42 

  

Custos dos serviços prestados 1.711.386,89 

Pessoal e encargos 1.200.384,73 

Serviços prestados por PJ 158.758,25 

Custos com Bolsas de Estudos 276.098,80 

Outros custos 76.145,11 

  

Despesas Administrativas 626.300,51 

Despesas da Administração 210.562,01 

Despesas com utilidades e Serviços 141.859,12 

Tributos e contribuições 27.357,02 

Despesas gerais 213.074,31 

Depreciações 33.448,05 
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3.5 EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

A FARESE, embora situa-se no Bairro Centro de Santa Maria de Jetibá, está 

cercada pela Mata Atlântica em três dos seus lados, priorizando o 

desenvolvimento de uma estrutura  ambientalmente sustentável. 

 

 

A FARESE oferece instalações adequadas para o pleno desenvolvimento de 

atividades acadêmicas, contando com salas de aula com capacidade entre 45 

(quarenta e cinco) e 60 (sessenta) alunos, um mini auditório para 80/90 

pessoas e outro auditório maior com capacidade  para 300 pessoas. As salas 

de aula e auditórios são bem iluminados e ventilados, as cadeiras estão dentro 

dos padrões ergonômicos, com equipamentos audiovisuais e de informática, 

atendendo a todas as condições de necessárias ao processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

As instalações são compatíveis com sua estrutura organizacional e 

necessidade administrativa, divididas por dois andares (térreo e superior). No 

andar térreo estão o setor de protocolo, secretaria acadêmica e financeira, 

coordenações de cursos e de extensão comunitária, tecnologia e direções, 

assim como algumas salas de aula, laboratório de informática, brinquedoteca, 

biblioteca, cozinha, banheiros acessíveis a cadeirantes e lavanderia. No andar 

superior, outras salas de aula, auditórios, laboratórios de ensino, sala de CPA, 

de NDE, do NAP e banheiros. Além disso, existem duas salas de atendimento 
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aos alunos que podem ser utilizadas pelos funcionários administrativos e 

docentes equipadas com computadores. Também existe uma sala exclusiva 

para os professores e um refeitório para lanches rápidos. A cantina encontra-se 

no andar térreo, na chegada da IES assim como o setor de reprografia.  

 

A FARESE dispõe de dezenove salas de aula, conforme a estrutura 

apresentada a seguir: 

 

SALA DE AULA ÁREA (m2) 

Sala de aula  nº 1 46,46 

Sala de aula  nº 2 46,46 

Sala de aula  nº 3 46,46 

Sala de aula  nº 4 46,46 

Sala de aula  nº 5 47,00 

Sala de aula nº 6 54,39 

Sala de aula nº 7 46,46 

Sala de aula nº 8  46,46 

Sala de aula nº 9 46,46 

Sala de aula  nº 10 70,36 

Sala de aula  nº 11 46,46 

Sala de aula  nº 12 46,46 

Sala de aula  nº 13 46,46 

Sala de aula  nº 14 46,46 

Sala de aula nº 15 46,46 

Sala de aula nº 16 46,46 

Sala de aula nº 17 54,39 

Sala de aula nº 18 54,39 

Sala de aula nº 19 42,62 

LABORATÓRIOS E ESPAÇOS PARA AULAS 

PRÁTICAS 
ÁREA (m2) 

Laboratório de Informática 1 46,46  

Laboratório de Informática 2 46,46  

Laboratório de Silvicultura 25,63 

Laboratório de Engenharia Ambiental 42,69 

Núcleo de Práticas Profissionais 15,56 
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Laboratório de Ed. Matemática 9,36 

Brinquedoteca 9,36 

Laboratório de Ensino 15,56 

Laboratório de Xadrez Pedagógico 9,58 

BIBLIOTECA ÁREA (m2) 

01 – Biblioteca  209,25 

APOIO PEDAGÓGICO 

DESCRIÇÃO ÁREA (m2) 

01 – Secretaria acadêmica  31,17 

01 – Secretaria financeira 17,61 

01- Direção  22,07 

01- Sala de reunião  16,18 

01 – Sala de professores 15,50  

01 – Sala de Coordenação 1 16,69 

01 – Sala de Coordenação 2 15,56 

01 – Sala de Coordenação 3 11,32 

01 – Sala de Coordenação 4 11,32 

01- Refeitório 8,53 

01- Recepção  6,63 

01 Secretaria Administrativa 10,10 

01 Sala de apoio de informática 8,53 

01 Hall de entrada 1 18,11 

02 Hall de entrada lateral 45,90 

AUDITÓRIO 

DESCRIÇÃO ÁREA (m2) 

Auditório 270 

Copa 15 

Banheiro masculino 9,94 

Banheiro feminino 9,94 

Camarim 4,20 

Sala de apoio 5,81 

Depósito 5,81 

ESPAÇOS COLETIVOS 

DESCRIÇÃO ÁREA (m2) 

01 – Cantina 15 
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01 - Pátio Coberto  90 

01 - Área de Lazer/Convivência 200 

01 – Estacionamento 1 ( carros ) 900 

01 – Estacionamento 2 (motos ) 200 

01 – Sala de Copiadora 7,64 

APOIO ADMINSTRATIVO 

DESCRIÇÃO ÁREA (m2) 

01 – Almoxarifado  1 7,93 

01 – Almoxarifado  2 4,50 

01 – Lavanderia  13,04 

01-   Cozinha 13,39 

01 – Banheiro Feminino  7,65 

01 – Banheiro Masculino  7,65 

                                             SANITÁRIOS COLETIVOS E ADAPTADOS 

DESCRIÇÃO ÁREA (m2) 

01 – Sanitário Masculino 1 9,94 

01 – Sanitário Masculino 2 9,94 

01 – Sanitário Masculino 3 4,20 

01 – Sanitário Feminino 1 13,39 

01 – Sanitário Feminino 2 13,39 

01 – Sanitário Feminino 3 9,94 

SUÍTES PARA HOSPEDAGEM DE PROFESSORES E VISITANTES 

DESCRIÇÃO ÁREA (m2) 

01 – Suíte 1 12,06 

01 – Suíte 2 9,08 

01 – Suíte 3 9,81 

 

Existem locais de convívio para docentes, discentes e funcionários técnico-

administrativos (pátios, cantina, hall). A Instituição conta com segurança 

noturna necessária, ao perfeito atendimento da comunidade acadêmica. Ainda, 

a FARESE sempre procurou manter as suas instalações físicas bem 

conservadas, com um plano de manutenção preventiva diária em todos os 

setores das suas instalações. 
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A Biblioteca da Faculdade da Região Serrana – FARESE denominada 

Biblioteca Graça Aranha tem por finalidade reunir, organizar, divulgar, manter 

atualizado, preservado em permanente condições de uso todo o acervo 

bibliográfico, de multimeios e digital existentes e que venham ser incorporado 

ao patrimônio por aquisição, doação ou permuta.  

 

Em relação ao seu acervo, os alunos reconhecem, em sua maioria, que 

encontra-se em excelente estado de conservação e manutenção.  

O acervo apresenta bom estado de conservação? 

 

 

Compete à Biblioteca: a) Manter intercâmbio com redes e sistemas de 

bibliotecas e serviços de documentação e informação, nacionais e 

estrangeiros, e participar dos programas de cooperação bibliotecária; b) 

Normalizar as publicações editadas pela Faculdade da Região Serrana – 

FARESE (monografias, teses, periódicos, folhetos, impressos, regimentos, 

normas técnicas, manuais dentre outros); c) Centralizar a aquisição de todo o 

acervo bibliográfico, de multimeios e digital da Faculdade da Região Serrana - 

FARESE, sendo responsável pela utilização dos valores consignados no 

orçamento para aquisição destes materiais.  

 

Possui regulamento e regimento próprios, bem como normas para utilização de 

seu espaço e serviços, tudo disponível em seu site. Dispõe de meios de 
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comunicação com os usuários através da caixa de sugestão, fale conosco na 

página da FARESE, e-mail, e telefone.  

 

A biblioteca possui alternativas de pesquisas em redes ou em acervos de 

outras faculdades? 

 

 

O acervo encontra-se organizado em estantes próprias, com livre acesso. Está 

instalado em local com iluminação natural e artificial adequada e as condições 

para armazenagem, preservação e disponibilização atendem aos padrões 

exigidos. Há extintor de incêndio, sinalização bem distribuída.  

 

A Biblioteca disponibiliza os seguintes serviços: consulta local; empréstimo 

domiciliar; empréstimo entre Bibliotecas; reserva de material; computadores 

com acesso à internet; Caixa de devolução de livro; Rede Wireless; 

levantamento bibliográfico; comutação bibliográfica; elaboração de ficha 

catalográfica; orientação quanto à normalização bibliográfica (normas 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT); visitas orientadas e a 

capacitação de usuários através de cursos, workshops e palestras em aulas 

inaugurais no início do ano letivo, ou início de curso e em disciplinas de 

metodologia da pesquisa, quando convidados pelos professores, sobre as 

bases de dados disponibilizadas pelas Bibliotecas e fontes de pesquisa. 
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A consulta ao acervo é de livre acesso aos usuários internos: corpo discente, 

docente, funcionários e estudantes da FARESE e aos externos: docentes, 

pesquisadores, estudantes de graduação, pósgraduação, mestrado e 

doutorado de outras instituições. Os usuários externos só podem ter acesso ao 

empréstimo de livros da Biblioteca mediante apresentação de documento da 

Instituição a que estão vinculados. 

 

A diversidade do acesso da biblioteca atende aos programas das 

disciplinas dos cursos? 

 

 

Os livros existentes na biblioteca atendem satisfatoriamente a demanda dos 

cursos quer quanto à bibliografia básica quer quanto à complementar. É 

pertinente salientar que os investimentos em obras atualizadas e diversificadas 

vêm sendo realizadas de acordo com a necessidade de cada curso, 

acompanhando sempre a demanda.  

 

A Biblioteca inaugura no ano de 2017 um Ambiente de Acessibilidade e 

Tecnologia Assistiva – uma iniciativa de compromisso social, solidariedade e 

de cidadania, atendendo não somente à Comunidade FARESE, mas 

beneficiando os demais segmentos da sociedade, em ambiente de trabalho 

inclusivo. Desta forma, disponibiliza um espaço especial para deficientes 

visuais com um computador exclusivo com software leitor de tela DosVox, que 

se destina a facilitar o acesso de deficientes visuais aos computadores.  
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A Biblioteca Graça Aranha promove sistematicamente Campanhas de 

preservação do acervo, com exposição dos livros danificados objetivando 

assim, conscientizar os alunos sobre a preservação do acervo. 

 

A biblioteca ocupa uma área de 209,25 m2, localizada no andar térreo do 

prédio, facilitando o acesso aos usuários com necessidades especiais. Todo o 

ambiente da biblioteca possui iluminação e ventilação excelentes, quer seja 

natural ou artificial, proporcionando condições adequadas tanto para a 

conservação do acervo quanto para o bem estar dos usuários e estas 

circunstancias são identificadas pelos usuários, conforme os gráficos abaixo: 

 

A estrutura física é bem conservada e limpa? 

 

 

Quanto aos espaços físicos foi detectado pela CPA e relatado pela comunidade 

acadêmica que, com referência à iluminação, refrigeração, acústica, ventilação, 

mobiliário e à limpeza as condições apresentadas atendem plenamente às 

necessidades do desenvolvimento das atividades.  
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O espaço físico é adequado às necessidades da comunidade acadêmica? 

 

 

O horário de funcionamento da biblioteca é acessível aos alunos para suas 

pesquisas e estudo. Sendo que os equipamentos da mesma são satisfatórios 

em qualidade e quantidade. Quanto à informatização e organização dos 

materiais foi verificado a existência de um sistema ágil no processo de 

pesquisa e busca de livros e periódicos. Além disso, a bibliotecária  

responsável pelos trabalhos na biblioteca atende prontamente os alunos em 

caso de dúvidas e dificuldades. Na avaliação feita, os alunos manifestaram 

satisfação com relação ao atendimento e funcionamento da biblioteca e dos 

laboratórios. 

 

A infraestrutura física da Faculdade da Região Serrana atende plena e 

totalmente o desenvolvimento das atividades acadêmicas. Os equipamentos 

dos laboratórios contam com softwares para editoração de texto, planilhas 

eletrônicas, programas educativos e sistema operacional windows, conforme 

contrato assinado com Microsoft para utilização dos seus softwares. 

 

Todos os microcomputadores existentes na FARESE estão ligados a dois 

servidores e conectados à Internet. Além dos equipamentos existentes nos 

laboratórios, existem outros microcomputadores instalados no recinto da 

biblioteca, à disposição dos alunos, também estes, com as mesmas facilidades 

acima apresentadas. 
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Para suprir as necessidades dos professores e facilitar o trabalho acadêmico, 

são disponibilizados os recursos audiovisuais em todas as salas de aula e 

auditório.   

 

O laboratório de informática é disponibilizado aos alunos e às necessidades 

docentes, em horários integrais, em todos os dias da semana. A distribuição da 

utilização dos laboratórios para as atividades docentes é feita a partir da 

necessidade das disciplinas e a quantidade de alunos matriculados nessas 

mesmas disciplinas. 

 

A FARESE mantém laboratórios de ensino especializados para as áreas do 

conhecimento dos cursos que oferta, os quais servem à graduação, pós-

graduação, pesquisa e extensão. Porém, nota-se que a maioria dos 

acadêmicos não reconhecem esses espaços como um serviço prestado para 

atender às necessidades práticas dos seus cursos. Existe um monitor 

responsável especificamente pelos laboratórios das Ciências Ambientais que 

verifica a rotina e o andamento das ações e atende exclusivamente aos 

professores e alunos em suas aulas práticas.  

 

O espaço fisico e sua conservação atendem às atividades práticas 

previstas no Projeto Político do Curso? 
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Em nossa análise entendemos que estes espaços que possuem finalidade 

pedagógica devem incentivar a implantação de práticas interdisciplinares, para 

favorecer as atividades docentes e discentes e melhorar o desempenho e a 

execução de projetos (aumento de contratos e convênios). Essa expansão 

deve ser qualitativa, buscando a otimização desses espaços e investimentos 

realizados. 

A prática profissional é coerente com os conteúdos trabalhados pelas 

disciplinas? 

 

 

A quantidade e a qualidade dos materiais permanentes e de consumo 

atendem às atividades práticas? 
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Em decorrência de sua localização no interior do Estado, numa região 

tipicamente rural, o acesso à internet é restrito, sendo que alguns dos 

estudantes necessitam de acesso ao laboratório de informática da IES para 

suas pesquisas e estudos.  Sendo assim, o laboratório fica à disposição dos 

estudantes no período de 13 às 22 horas. Além disso, todos têm acesso à 

internet sem fio, dentro do espaço da faculdade.  

 

Você possui acesso a Internet para fins de estudo? Onde? 

 

 

Para acompanhar a sua vida acadêmica, os estudantes podem acessar ao 

portal do aluno, por meio de uma senha, que lhe dá acesso a todas as 

informações sobre os cursos, calendários, boletim de notas bimestrais, número 

de horas complementares, etc.  

 

Na expectativa de promover a utilização da plataforma MOODLE, em torno de 

20% da carga horária dos cursos reconhecidos têm acesso a trabalhos, 

atividades, aulas digitais, elaborados pelos professores, bem como um registro 

mais apurado das atividades postadas.  

 

Os equipamentos da FARESE tem manutenção preventiva periódica, realizada 

sempre que possível na instituição através do corpo técnico local. Quando não 

é possível, os equipamentos são encaminhados a empresas de informática da 

região.  
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A atualização de equipamentos e programas é realizada segundo 

necessidades identificadas pelos professores e encaminhadas aos 

coordenadores de cursos para análise e providências.  

 

Os equipamentos e programas de computação são atualizados conforme 

as exigências e as diretrizes do Projeto Político do Curso? 

 

 
 

Uma vez que a atualização tenha sido definida será realizada a 

implementação, em nível de estudos, pesquisa e viabilizações para o mundo 

acadêmico. É importante salientar que nesta fase a instituição viabilizará a 

aquisição de hardware e software, treinamento, literatura técnica etc, dando 

suporte total aos docentes para absorção das novas tecnologias.  
 

 

Após a definição completa do objeto proposto ou propósito específico para a 

atualização, é verificado como o mercado e a comunidade científica estão 

aceitando essa nova tecnologia. Em posse desses dados favoráveis, tal projeto 

é de alteração e/ou substituição, sendo encaminhado à direção para futura 

aquisição dos devidos hardwares e softwares.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, no que se refere ao questionário dos discentes, a CPA verificou 

expressivo grau de satisfação em relação aos seus respectivos cursos. Esse 

resultado demonstra que o grau de contentamento dos acadêmicos frente ao 

processo de formação e desenvolvimento atendem as expectativas que são 

confiadas a IES. Há uma busca incessante pela prática pedagógica significativa 

e que estejam atrelados às necessidades que os acadêmicos se depararão em 

suas múltiplas realidades profissionais com o compromisso de um 

conhecimento sólido, inovador e que desenvolva a sociedade como um todo.  

 

Mudando o enfoque dos resultados da Avaliação Institucional, os docentes 

apresentaram resultados muito semelhantes aos apresentados pelos discentes. 

Um aspecto que ressalta para a CPA nesse sentido é de que a realidade vivida 

e analisada tanto por acadêmicos como por docentes se equipara nas 

respostas que foram apresentadas. Com a coincidência nas formas em que os 

itens foram avaliados notamos que os resultados são fidedignos existindo 

relação entre eles.  

 

A avaliação Institucional na Faculdade da Região Serrana não se restringe 

apenas ao cumprimento de uma exigência legal, mas é entendida sempre 

como busca contínua de excelência da qualidade no desempenho acadêmico, 

do aperfeiçoamento constante do planejamento, da gestão competente e do 

fortalecimento progressivo dos compromissos sociais, da democratização e a 

transparência nas práticas nas IES. 

 

Isto significa que o relatório de avaliação deve ser compreendido como um 

instrumento a serviço do planejamento e do desenvolvimento institucional da 

FARESE. A partir deste relatório da autoavaliação institucional, em que se 

destacou sua essencialidade, obteve-se a visão global do processo e dos 

resultados. Serão, então, extraídas informações úteis para se alcançar os 

objetivos da avaliação: a melhoria da Faculdade da Região Serrana.  
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Diante disso, serão examinadas alternativas para a interpretação dos 

resultados e sua transformação em subsídios para a tomada de decisões e a 

formulação de ações adequadas às diferentes situações. Por outro lado, o 

processo não se resume somente a uma avaliação quantitativa, onde são 

apresentados apenas os resultados através de tabelas e estatísticas 

supostamente indiscutíveis, consiste, essencialmente, na atribuição de 

significado e emissão de juízos de valor sobre a práxis desenvolvida na 

Instituição. 

 

Os diferentes tipos de resultados serão encaminhados para análise de cada 

setor, examinados cuidadosamente, discutindo-se, com a comunidade 

acadêmica, para interpretá-los adequadamente, à luz do conhecimento sobre a 

Educação Superior, buscando-se as causas ou fatores das fragilidades e 

potencialidades detectadas. 

 

O processo avaliativo aplicado na Faculdade da Região Serrana, até então, 

detectou alguns pontos a serem aperfeiçoados e ações a serem 

implementadas neste sentido. Contribuiu para identificação de potencialidades 

e fragilidades com o objetivo de melhorar continuamente os serviços prestados 

em favor de toda comunidade acadêmica e sociedade em geral. 
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ANEXO A – RESOLUÇÃO 004/2016 

 

ALTERA OS INTEGRANTES DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA 

FACULDADE DA REGIÃO SERRANA. 

 

Sandra Maria Güisso, Diretora Acadêmica da Faculdade da Região 

Serrana, no uso de suas atribuições regimentais, RESOLVE: 

Art. 1º Alterar a Comissão Permanente de Avaliação – CPA 

 

Parágrafo Único: A CPA fica assim constituída: 

 

Emerson Pedreira Matos – Representante da Mantenedora; 
Ozirlei Teresa Marcilino – Representante da Coordenação; 
Marilza Aparecida de Sousa Ferreira – Representante Técnico-administrativo; 
Elaine Costa Soares da Silva – Representante do Corpo Discente; 
Rubens Schrêder - Representante do Corpo Discente;  
Edilson Sarter Braum - Representante do Corpo Discente;  
Marineide Lenke Timm Esmael - Representante do Corpo Discente; 
Helenilze Espindula Rossi Coser Zanoni - Representante do Corpo docente e 
Presidente da CPA; 
Charles Moura Netto - Representante do Corpo Docente; 
Luciano Forrechi - Representante do Corpo Docente; 
Maria Emilia Schultz Soares – Representante da Sociedade Civil Organizada; 
Johny Markeny Batista – Representante Egresso. 
 
Art. 2º Esta resolução entre em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Santa Maria de Jetibá / ES, 09 de maio de 2016. 

 

  Diretora Acadêmica da Faculdade da Região Serrana  

 

Ad referendum  

Da Diretoria do Instituto Superior da Região Serrana, da Direção da Faculdade, 

dos funcionários da FARESE/ISE e do Conselho Superior de Educação – CSA 

da FARESE e do ISE. 
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ANEXO B – REGULAMENTO DA CPA - COMISSÃO PERMANENTE DE 

AVALIAÇÃO 

DA FARESE - FACULDADE DA REGIÃO SERRANA 

 

TÍTULO I 

DAS FINALIDADES E SEUS FINS 

 

CAPÍTULO I 

DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Artigo 1º - A avaliação interna da FARESE tem como finalidades o 

conhecimento sobre a sua realidade, a melhoria da qualidade da Educação 

Superior, o aumento permanente de sua eficácia Institucional, a promoção do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais da Instituição 

de Educação Superior. 

Parágrafo único - Desenvolver os valores democráticos, do respeito à diferença 

e a diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

 

Artigo 2º - A avaliação Institucional interna possibilitará uma análise global e 

integrada das estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades 

e responsabilidades sociais da Instituição de Educação Superior e seus cursos. 

 

Artigo 3º - A avaliação interna terá a participação do corpo dirigente, corpo 

docente, discente, corpo técnico-administrativo, coordenação de cursos da 

FARESE e a participação da sociedade civil. 

 

Artigo 4º - A avaliação da FARESE tem como objetivos identificar o perfil e o 

significado de sua atuação na comunidade, a responsabilidade social, a gestão, 

a sustentabilidade financeira, avaliando as atividades de extensão, programas 

projetos de pesquisa e demais setores da Instituição de Ensino Superior. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS DA CPA- COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO 

 



 73 

Artigo 5º - A CPA – Comissão Permanente de Avaliação terá como objetivo 

maior contribuir com a administração da FARESE, no sentindo coordenar e 

articular o seu processo interno de avaliação, de avaliar as condições do 

ensino, do perfil do corpo docente, das instalações físicas e a organização 

didático-pedagógica e nas atividades desenvolvidas junto à comunidade. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DA CPA 

 

Artigo 6º - A CPA compete a condução dos processos internos da avaliação do 

Campus da FARESE, da sistematização e da prestação de informações 

solicitadas pelo INEP/SINAES, com as seguintes atribuições: 

I – Estabelecer diretrizes e indicadores para organização dos processos de 

avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações 

à direção da FARESE; 

II – Acompanhar permanentemente o Plano de Desenvolvimento Institucional, 

propondo alterações ou correções quando for necessário; 

III – Acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério de 

Educação, realizando estudos sobre os relatórios avaliativos institucionais e 

dos cursos ministrados pela FARESE; 

IV – Formular propostas para a melhoria da qualidade do ensino desenvolvido 

pela FARESE, com base nas análises e recomendações produzidas nos 

setores internos de avaliação e nas avaliações realizadas pelo Ministério de 

Educação; 

V – Acompanhar a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos da 

FARESE, realizada mediante aplicação do Exame Nacional de 

Desenvolvimento do Estudante (ENADE); 

VI – Realizar estudos sistemáticos sobre o desempenho dos estudantes da 

graduação participantes do ENADE, em confronto com o desempenho pelos 

mesmos no processo de avaliação da aprendizagem; 

VII – Realizar seminários internos para a apresentação do SINAES, 

apresentação da proposta do processo de avaliação interna; 

VIII – Realizar discussões internas, apresentação e outros; 
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IX – Construir os instrumentos para a coleta de dados, tais como: entrevistas, 

questionários e outros. 

 

Artigo 7º - Para cumprimento de suas atribuições, a CPA receberá apoio 

logístico da Direção Geral e demais setores da Instituição. 

 

CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO INTERNA 

 

Artigo 8º - A CPA - Comissão Permanente de Avaliação deve observar a 

responsabilidade social de todos os procedimentos e resultados dos processos 

avaliativos, levando em consideração os itens a seguir: 

I - Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

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

normas de operacionalização, incluídos os incentivos para o estímulo a 

produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades desenvolvidas pela Instituição; 

III - A responsabilidade social da Instituição, que venha de encontro ao 

desenvolvimento econômico e social, a defesa do meio ambiente, a memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 

IV - Comunicação com a sociedade; 

V - As políticas de pessoal, a carreira do corpo docente, corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho; 

VI - A organização e gestão da FARESE, o funcionamento da 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia, na relação 

com a mantenedora e a participação dos segmentos da comunidade 

acadêmica nos processos decisórios; 

VII - A infra-estrutura física, especialmente a de ensino, de pesquisa, a 

biblioteca, recursos de informação e comunicação; 

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

resultados e eficácia da auto-avaliação da Instituição; 

IX - Políticas de atendimento ao estudante e aos egressos; 



 75 

X - Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da Educação Superior. 

 

CAPÍTULO IV 

DA COMPOSIÇÃO, ESCOLHA E DURAÇÃO DO MANDATO DA CPA. 

 

Artigo 9º - A CPA tem a seguinte composição: 

I - Um representante da Mantenedora; 

II - Um representante da Coordenação; 

III - Um representante técnico-administrativo; 

IV - Um representante do corpo discente; 

V - Um representante do corpo docente; 

VI - Um representante da Sociedade Civil Organizada. 

Parágrafo único - A escolha do membro da CPA representante da sociedade 

civil organizada, dar-se-á através de convite da Direção da Instituição. Os 

demais componentes da Instituição serão escolhidos entre seus pares. 

 

Artigo 10º - A CPA terá um mandato de (02) anos, podendo ser reconduzida. 

 

SEÇÃO I 

DAS REUNIÕES DA CPA 

 

Artigo 11º – A CPA - Comissão Permanente de Avaliação reunir-se-á 

ordinariamente uma (01) vez a cada semestre e extraordinariamente sempre 

que necessário e convocada pelo coordenador comissão. 

Parágrafo 1º - As convocações das reuniões serão por escrito com 72 horas de 

antecedência, com pauta devidamente enunciada. 

Parágrafo 2º - As reuniões da comissão serão lavradas em livro próprio da 

CPA. 

Parágrafo 2º - A Comissão deliberará com a presença de 50% dos integrantes 

da CPA. 

Parágrafo 3º - As decisões deliberadas em reunião serão encaminhadas à 

direção geral da Faculdade, para as medidas cabíveis. 
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CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Artigo 12º – Os relatórios da CPA devem ser submetidos, previamente a 

Direção Geral da FARESE, antes de qualquer divulgação. 

Artigo 13º – Este regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pela 

CPA e devida publicação. 

 


