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1. INTRODUÇÃO 

 
A avaliação institucional, processo desenvolvido pela comunidade acadêmica 

das Faculdades Integradas Santa Cruz de Curitiba (FARESC), através da CPA 

(Comissão Própria de Avaliação), em cumprimento ao Art.11 da Lei 10.861 de 

14 de abril de 2004, tem como princípio conhecer a realidade da Instituição sob 

a ótica dos discentes, docentes, funcionários e comunidade externa, dentro das 

variáveis de pontos fortes e oportunidades de melhoria. 

 

As Faculdades Integradas Santa Cruz de Curitiba conta com os cursos de 

graduação em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 

Enfermagem, Sistemas de Informação, Pedagogia, Letras, Direito, Tecnologia 

em Logística, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Qualidade, Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Redes de Computadores e 

Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação. 

 

A Comissão Própria de Avaliação, responsável pela Autoavaliação Institucional, 

na Gestão 2014/2015 estava composta pelos seguintes membros: 

 
Profa. Sonia Luiza Bernert da Luz 
Coordenadora da Comissão Própria de Avaliação - CPA 
 
Sr. William Noel Plaszaj 
Representante Comunidade Externa 
 
Sra. Érica Alves Diniz Guiselino 
Representante Discente  
 
Sr. Alan Alves 
Representante Técnico-Administrativo 
 
Sra. Daiane Lorente Martins 
Representante Técnico-Administrativo 
 
Prof. Me. Élcio Miguel Prus 
Representante Docente 
 
Prof.ª Me. Jaqueline Koehler 
Representante Docente 
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O planejamento de suas ações foram definidos na reunião inicial do exercício 

de 2015, onde foi estabelecido um cronograma para execução de suas 

responsabilidades, conforme segue: 

 

 

 

Obedecendo às normas reguladoras no cenário educacional, este Relatório 

Parcial apresenta de forma simplificada os resultados obtidos na Avaliação 

Institucional 2015, sempre com o foco em perceber as oportunidades de 

melhorias sob a ótica da comunidade avaliadora. 
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2. METODOLOGIA 

 

O processo de autoavaliação contou com a participação e envolvimento da 

comunidade interna, externa e da comunidade acadêmica, com o apoio da 

direção das Faculdades Integradas Santa Cruz de Curitiba – FARESC e com a 

disponibilização de informações e dados confiáveis. 

 

Para o levantamento de dados, foram utilizados instrumentos disponibilizados 

no Sistema Acadêmico, após avaliação e ratificação pelas partes envolvidas 

(CPA, Coordenadores e Direção). 

 

O processo de sensibilização para a participação ocorreu através de e-mails, 

informações no site, visitas às salas de aula, reunião com os alunos no 

Auditório, banners e outros do gênero. 

 

A Avaliação dos Docentes, Coordenadores e Autoavaliação ocorreu em 2015/1 

(amostra de 51,30% de alunos) e em 2015/2 (amostra de 63,02% de alunos), 

onde foram levantadas as opiniões dos discentes com os seguintes padrões de 

respostas, além das perguntas abertas: 

1 - Concordo totalmente  

 2 - Concordo  

 3 - Concordo parcialmente  

 4 - Discordo parcialmente  

 5 – Discordo 

 6 - Discordo totalmente 

 

A Avaliação dos Coordenadores sob a ótica dos docentes, que representou 

uma amostra de 60.64% ocorreu no final de 2015, os quais utilizaram, além de 

perguntas abertas, os seguintes critérios para os questionamentos: 

1- Sempre  

2 - Quase sempre  

3 - Quase nunca  

4 - Nunca  
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A Avaliação Institucional dos 5 Eixos ocorreu de forma anual, sob o ponto de 

vista dos docentes, discentes e funcionários, onde foi utilizado os seguintes 

critérios de prioridade: 

1 - Ótimo  

 2 - Bom  

 3 - Regular  

 4 - Fraco  

 5 - Não utilizei até o momento 

 

Além destes critérios mencionados, as Faculdades também utilizou o Relato 

Institucional para a descrição das ações pertinentes a cada Eixo durante o ano 

de 2015. 

 

As amostras utilizadas representaram 40,80% dos discentes, 50% dos 

docentes e 69,3% dos funcionários. 

 

Todos os resultados obtidos foram analisados de forma gráfica e quantitativa, 

e/ou análise subjetiva no caso de perguntas abertas e encaminhados para os 

Gerentes de Área, Coordenadores de Curso e Direção Geral, tanto para ciência 

como para elaboração dos Planos de Ação visando a melhoria dos processos. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

A partir da compilação de dados e por meio do desenvolvimento de um 

aplicativo para esse fim, os resultados foram disponibilizados para as 

Coordenações e Gerências analisarem e tomarem as medidas preventivas e 

corretivas a seu critério, além da Direção Geral.  

 

No caso das Avaliações dos Docentes, Coordenadores e Autoavaliação, os 

professores foram chamados pelas Coordenações para receber, 

individualmente, suas avaliações e discutir os aspectos positivos e negativos 

dos resultados alcançados. As referidas avaliações foram entregues mediante 

protocolos que se encontram em poder da CPA. Os respectivos resultados 

foram objeto de Planos de Ação para a melhoria contínua da Instituição. 

 

A Avaliação dos Coordenadores foram encaminhadas aos mesmos pela 

Direção Geral que, após análise dos dados, promoveu reuniões individuais 

para discutir a pertinência dos conteúdos descritos. 

 

Já na Avaliação dos 5 Eixos, os resultados demonstrados abaixo foram 

encaminhados para os Gerentes de Área responsáveis pelo item pesquisado, 

que, após a análise, ficaram encarregados de elaborar os Planos de Ação que 

serão demonstrados no decorrer deste Relatório. 

 

3.1. – Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

 

3.1.1. - Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) optou em realizar uma análise 

documental das orientações pedagógicas e de gestão das FARESC, 

entendendo que esse processo é multidimensional e envolve todos os pares 

responsáveis pelas tomadas de decisões da Instituição. Assim, analisaram-se 
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os apontamentos existentes no PDI da Instituição e as orientações definidas 

para a busca de melhoria contínua. 

A Comissão Própria de Avaliação é responsável pela Autoavaliação 

Institucional, mediante a “condução dos processos de avaliação internos da 

Instituição, e sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo 

INEP”. 

As Avaliações Institucionais ocorreram conforme cronograma definido pela 

C.P.A. no início do exercício, obedecendo aos requisitos constantes no P.D.I. – 

Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Nesse contexto, a Autoavaliação Institucional contribui significativamente para 

que as FARESC repensem permanentemente as suas práticas, de forma crítica 

e comprometida, e reflitam a respeito de seu papel na sociedade como 

disseminadora e promotora do saber. A Autoavaliação também contribui para 

que a Instituição seja capaz de compreender e modificar a realidade, 

cumprindo as suas orientações estratégicas, definidas frente à perenidade 

institucional, além de se adequar às novas demandas em atender as 

diversidades educacionais. 

Como um processo democrático, e tendo como base a simplificação e 

divulgação de uma cultura avaliativa, o desenvolvimento do processo foi 

distribuído nas etapas descritas abaixo, para o alcance do objetivo final. 

 

 Avaliação pela Comunidade Externa 

 Avaliação dos docentes, coordenadores e autoavaliação 

 Avaliação dos Coordenadores pelos docentes 

 Avaliação dos 5 Eixos propostos pelo SINAES 

 

Os eixos que não estão contemplados na Avaliação Institucional citada são 

descritos nos Relatos Institucionais, que em conjunto com todas as 

informações obtidas compõem o Relatório da CPA. 
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As Faculdades Integradas Santa Cruz de Curitiba conta com um Portal de 

Empregabilidade, que, dentre vários benefícios, mantém um relacionamento 

estreito com as empresas cadastradas que realizam a avaliação institucional..  

Essas empresas respondem a uma pesquisa disponibilizada na referida 

ferramenta de forma on-line e contínua, visando monitorar o percentual de 

satisfação em relação ao desempenho acadêmico dos alunos nas empresas, o 

conhecimento dos cursos ofertados pela Instituição e a eficiência do Portal de 

Empregabilidade.  

 

3.2. – Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional  

 

3.2.1. – Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional 

 

A Instituição acompanha continuamente o cronograma de ações para o alcance 

dos objetivos e metas estabelecidos em seu PDI, e a avaliação da qualidade 

destas ações é percebida por meio de formulários aplicados a todos os 

segmentos da comunidade nos processos de autoavaliação institucional, bem 

como oportunas avaliações in loco nos processos de 

autorização/reconhecimento de curso e ainda por meio do enquadramento dos 

cenários nos indicadores de qualidade instituídos pelo MEC, seja por 

recomendações, orientações, ou até mesmo, por meio dos instrumentos de 

avaliação. 

Por meio do enquadramento da IES aos referenciais do MEC, percebeu-se 

uma evolução nas questões relacionadas à Responsabilidade Social, quando 

se insere nas políticas institucionais temas relacionados ao Meio-Ambiente, 

Direitos Humanos, entre outros, nota-se um aumento nas janelas ligado as 

práticas sociais, além daquelas já institucionalizadas. 

A missão da Instituição é “Desenvolver competências e valores com seriedade, 

formando cidadãos e profissionais para o mundo”, e seu principal indicador de 

qualidade é medido por meio da empregabilidade, seja por meio do controle de 
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egressos ou pelo setor próprio para acompanhamento da inclusão deste aluno 

no mercado de trabalho (CEDESP). 

 

3.2.2. – Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

O Setor de Responsabilidade Social das Faculdades Santa Cruz é 

alicerçado em 3 pilares, que são: 

• Sustentabilidade, porque cuidamos do nosso meio ambiente hoje. 

• Desenvolvimento, porque acreditamos no ser humano e em suas 

habilidades. 

• Solidariedade, porque ajudar ao próximo faz bem. 

Por meio, destes 3 eixos desenvolvemos nossos projetos e ações junto 

aos nossos alunos, professores e funcionários. Sempre relacionando essas 

atividades com os Princípios do Pacto Global, do PRME e os 8 Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, no qual somos signatários. 

Sendo que em 2015 foi criado o Comitê de Desenvolvimento Sustentável 

das FARESC, onde um grupo de colaboradores representa os funcionários e 

alunos da instituição. Este grupo tem como missão idealizar novas ações e 

projetos que visem o desenvolvimento social e ambiental das faculdades.  

No ano de 2015 foram realizadas campanhas de conscientização, como: 

Dia Mundial da Água, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, Dia Mundial 

da Saúde, Hora do Planeta, Vá de Bike ao Trabalho, Dia Nacional da Redução 

da Morte Materna, Dia de Proteção às Florestas, Dia Nacional do Voluntariado, 

Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, Dia Mundial sem Carro, Dia 

Nacional da Consciência Negra e Dia de Doar.  

Foram realizadas também campanhas de doação, como: 
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- Campanha “Trote Solidário” 

 

   

 

- Campanha “Banco de Leite do Hospital Evangélico” 

 

 

- Campanha “Páscoa do Coração e Páscoa de Pelúcia” 
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- Campanha “Doação de Livros: Disseminando a Leitura” 

 

 

 

- Campanha “Saciando a Fome” 

 

 

 

- Campanha “Gincana Doe Alimento” 
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- Campanha da “I Olimpíada de Contabilidade” 

 

 

 

- Campanha da “Semana dos Cursos de Licenciatura” 

 

 

 

- Campanhas “Dia das Crianças, Projetos Comunitários e Trote Solidário” 
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As FARESC mantêm alguns projetos institucionais e outros relacionados 

diretamente aos cursos de graduação, como: 

 

- Projeto “Muro Limpo” 

 

 

 

- Projeto “Consultoria Comunitária de Tributos – IRPF 2015” 
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- Projeto “Meninos de 4 Pinheiros” 

 

 

 

- Projeto “Lixo Eletrônico” 
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- Projeto “Outubro Rosa” 

 

 

 

 

- Projeto “Novembro Azul” 
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- Projeto “Atitudes Transformadoras: Amor Ágape” 

 

 

 

  

Também, participamos de eventos realizados em diferentes espaços, 

atendendo a comunidade por meio de prestação de serviço: 
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- Oficina de Economia Familiar no Bairro Alto 

 

 

 

- Sábado Cidadão em Araucária 

 

 

 

- Semana Nacional pela Cidadania e Solidariedade no Sítio Cercado 
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- Projeto Família 2015 no Sítio Cercado 

 

 

 

  Sendo também realizado trabalho de sustentabilidade junto aos nossos 

alunos, propondo o trabalho com materiais recicláveis. 

 

- Exposição do Curso de Pedagogia: Sustentabilidade 
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  No decorrer dos anos formamos parcerias com empresas privadas, 

públicas e principalmente, ONG’s. Dentro destas parcerias, por muitas vezes 

cedemos nosso espaço para atender demandas pontuais. 

 

- Processo Seletivo da ONG Formação Solidária 

 

 

 

  Sendo uma instituição de ensino, há a preocupação da formação 

constante de nossos colaboradores. Com isso, procuramos proporcionar 

oportunidades de ensino aos nossos funcionários. Neste ano, convidamos o 

SESI para explicar e convidar aos que não finalizaram o ensino médio a 

fazerem o EJA – Ensino de Jovens e Adultos. 

 

- Projeto “Pequenos Passos GRANDE FUTURO” 
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  Também são realizadas algumas oficinas com nossos colaboradores. No 

final de 2015, desenvolvemos o Convite pela Paz, onde foi ensinado o Origami 

Tsuru. Na ocasião conversamos sobre o que foi bom e ruim em 2015, e quais 

são os sonhos para 2016. 

 

 

  Anualmente participamos da Semana da Responsabilidade Social no 

Ensino Superior, promovido pela ABMES (Associação Brasileira de 

Mantenedoras do Ensino Superior), no qual descrevemos as ações realizadas 

durante esta semana. Em 2015 recebemos pela 6ª vez consecutiva o Selo 

ABMES.  

  As Faculdades Santa Cruz também são membro ativo do Conselho 

Paranaense de Cidadania Empresarial – CPCE, criado pela Federação das 

Indústrias do Estado do Paraná – FIEP, desde 2013. Dentro do CPCE, 

estamos inseridos na equipe de trabalho “Educando na Sustentabilidade”, que 

tem como objetivo catalisar idéias que reúnem as necessidades e interesses do 

segmento industrial na área de responsabilidade social corporativa e, assim 

direciona os esforços na execução de projetos socioambientais, culturais e de 



UNIÃO PARAENSE DE ENSINO E CULTURA –UNIPEC             
FACULDADES INTEGRADAS SANTA CRUZ DE CURITIBA - FARESC 
RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

22 

 

 

voluntariado corporativo, apoiando e formando empresários e cidadãos 

comprometidos. 

  Em 2015, o CPCE organizou o 1º Concurso de Boas Práticas: Educando 

na Sustentabilidade, o qual as FARESC participou e foi certificada com o 

Projeto Consultoria Comunitária de Tributos – IRPF, que tem como responsável 

a Coordenação do Curso de Ciências Contábeis da Instituição. 

 

 

 

  Nossas ações são elaboradas e pensadas de modo a incorporar ao 

cotidiano acadêmico, de funcionários, discentes e docentes, práticas que 

tenham como foco melhorar e aperfeiçoar os conhecimentos, debates e teorias 

que fazem parte das IES. 

  Lembrando que a Responsabilidade Social é a responsabilidade que 

cada um, seja uma empresa ou pessoa, possui em relação à sociedade. Tudo 

o que é feito, qualquer atitude tomada por uma pessoa ou um grupo de 

pessoas, possui algum impacto na sociedade. Por isso, agir de forma ética e 

respeitar o espaço em que estamos inseridos é fundamental para que 

tenhamos atitudes que contribuam para modificar e melhorar a realidade em 

que estamos inseridos. 

 

Além das atividades evidenciadas acima, destacamos o atendimento à 

comunidade carente no Núcleo de Prática Jurídica localizado no prédio da 

Faculdade, onde existem esclarecimento de dúvidas, mediações e atendimento 

jurídico com a propositura de ações judiciais, incluindo mandados de 

segurança nas esferas de defesa dos mais diversos direitos individuais 
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garantidos. Existem ainda dois outros núcleos da Faculdade localizados nos 

Fóruns Descentralizados da Cidade Industrial e do Pinheirinho, com o 

atendimento à população carente e na realização de mediações em parceria 

com os CEJUSC do TJ/PR. Existe também apoio nas mais diversas atividades 

vinculadas ao direito, como por exemplo, o auxílio no Projeto “Justiça nos 

bairros”. 

Nos cursos de informática também foram feitas ações de inclusão e 

alfabetização digital onde são transmitidos conhecimentos básicos que 

permitem a inserção no mundo digital das pessoas envolvidas. 

Além das ações já ilustradas no presente Relatório, destacamos também ações 

do Curso de Ciências Contábeis que desenvolveu o “tira dúvidas” sobre a 

formalização das empresas através do programa MEI – Microempreendedor 

Indivídual, auxiliando a comunidade a compreender melhor esta sistemática de 

formalização de negócios. 

 

3.3. – Eixo 3 – Políticas Acadêmicas  

 

3.3.1. – Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão 

 

Em conjunto com a pesquisa dos 5 Eixos, buscamos entender a visão de 

nossos alunos sob a ótica da organização didático-pedagógica.  Os resultados 

apontados refletem a necessidade da Instituição adequar as suas estratégias 

aos pontos levantados pelos seus alunos. 
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O Curso de Pedagogia das FARESC, conforme rege as diretrizes curriculares 

nacionais, tem seu Colegiado composto por seu corpo docente e pelos 

representantes discentes. As reuniões de Colegiado têm como pauta planejar e 

avaliar as atividades realizadas pelo curso (como congressos, semanas 

acadêmicas), bem como o projeto pedagógico do curso (planos de ensino, 

bibliografias, entre outros). Ordinariamente, o Colegiado se reúne duas vezes 

ao ano. Caso haja necessidade, há reuniões extraordinárias.  

O NDE acompanha a implementação e continuidade das ações previstas no 

projeto pedagógico. 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis está em conformidade 

com as diretrizes curriculares nacionais e alia as teorias contábeis com a 

prática, de modo a formar profissionais voltados ao mercado de trabalho. 

O Colegiado de Curso, composto pelo seu corpo docente e por dois 

representantes discentes eleitos pelos e entre os representantes de turma, é 

o órgão que tem por finalidade acompanhar a implementação do projeto 

pedagógico, propor alterações nos currículos plenos, planejar e avaliar as 

atividades acadêmicas e discutir temas ligados às Ciências Contábeis. 

A periodicidade das reuniões ocorre de maneira ordinária duas vezes ao ano, 

e de forma extraordinária, caso exista necessidade. 

Há ainda o NDE - Núcleo Docente Estruturante do Curso, órgão executivo de 

assessoramento à Coordenação, sendo responsável pela formulação, 

implementação e acompanhamento do projeto pedagógico, com periodicidade 

de reuniões mensais. 

 

O Colegiado dos Cursos de Informática (Sistemas de Informação – BSI, 

Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação – GTI e Tecnologia em 

Redes de Computadores – TRC) se reúne, ordinariamente, uma vez por 

semestre, sempre no início do mesmo. Nesta reunião discutimos assuntos mais 

abrangentes e que englobam os cursos com os demais órgãos da IES. 

Tratamos assuntos como desempenho do curso nos processos seletivos, 
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organização das turmas, evasão de alunos e estratégias para retê-los, 

estratégias de preparação para o ENADE, revisão dos planos de ensino das 

disciplinas com foco nas bibliografias básicas e complementar, revisão das 

orientações para elaboração dos projetos de conclusão de curso entre outros 

assuntos discutidos e trabalhados. As decisões relativas a matriz curricular fica 

concentrada com o Núcleo Docente Estruturante – NDE que realiza reuniões 

distribuídas ao longo do semestre letivo totalizando 3 (três). O NDE fica 

responsável pela validação dos planos de ensino, organização lógica das 

disciplinas na matriz curricular e as cargas horárias das mesmas, respeitando a 

legislação em vigor. O NDE também atua em propostas de palestras e ações 

extra classe para as disciplinas com sugestões de temas e de palestrantes. 

Os PPCs dos cursos de informática mantêm-se atualizados através da revisão 

periódicas dos planos de ensino e das bibliografias. Quando o NDE verifica a 

necessidade de atualização que gere alteração de denominação de disciplina 

ou que insira/exclua disciplina da matriz curricular faz-se, inicialmente, a 

discussão dentro do NDE e, na seqüência, o debate é colocado em discussão 

no colegiado com as argumentações que o NDE conclui. O Colegiado 

homologa ou não a decisão do NDE e desta forma mantemos as matrizes 

curriculares dos cursos de informática das Faculdades Santa Cruz de Curitiba 

em consonância com o mercado de trabalho e com a legislação educacional 

em vigor. 

 

O Curso de Letras das FARESC, conforme rege as diretrizes curriculares 

nacionais, tem seu Colegiado composto por seu corpo docente e pelos 

representantes discentes. As reuniões de Colegiado têm como pauta planejar e 

avaliar as atividades realizadas pelo curso (como congressos, semanas 

acadêmicas), bem como o projeto pedagógico do curso (planos de ensino, 

bibliografias, entre outros). Ordinariamente, o Colegiado se reúne duas vezes 

ao ano. Caso haja necessidade, há reuniões extraordinárias.  

O NDE acompanha a implementação do projeto pedagógico, principalmente 

tendo em vista a obrigatoriedade de mudança da matriz curricular do curso de 

Letras para quatro anos. 
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O PPC do curso de Direito das Faculdades Santa Cruz é voltado para a área 

empresarial por estar próximo à Cidade Industrial de Curitiba. Por isso, 

diversas disciplinas fazem parte da matriz curricular, diferenciando-a das 

demais da região metropolitana de Curitiba. O NDE do curso é presente, reúne-

se a cada 15 dias, mas sempre estão conversando e discutindo a respeito do 

curso. O NDE possui também um grupo de whatsapp, o que permite algumas 

trocas instantâneas de informação. O colegiado se reúne, regularmente, duas 

vezes por ano, e se necessário, esporadicamente. O NDE verifica as 

avaliações institucionais e delimita as atuações a serem seguidas. O curso 

realiza diversas visitas orientadas a fim de que os alunos conheçam as mais 

diversas facetas que o curso de direito pode proporcionar. São oferecidos 

diversos cursos de extensão, constantemente, presenciais e on-line. Quanto à 

pesquisa, o curso de direito possui 2 revistas com ISSN, uma para trabalhos 

acadêmicos, chamada JUSFARESC e outra que publica os trabalhos da 

Jornada de Iniciação Científica, chamada JICEX. As duas publicações são 

abertas a toda comunidade acadêmica.  

 

 

3.3.2. – Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

 

A comunicação dos cursos com a comunidade se dá, principalmente, pela via 

de emails, comunicados no site da Instituição, em que são divulgados os 

eventos e ações realizados pelo curso. 

No curso de Direito, Um importante ramo de comunicação com a sociedade 

são os Núcleo de Prática Jurídica que auxiliam juridicamente a população 

carente. Os discentes são sempre atendidos pelos professores e pela 

coordenação. 

Também sob a ótica dos alunos, docentes e funcionários realizamos perguntas 

abertas para coletar informações sobre as suas percepções em relação ao 

nosso site, além da questão abaixo: 
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3.3.3. – Dimensão 9: Política de Atendimento ao Discente 

 

Durante a vida acadêmica, é comum que o aluno enfrente períodos de 

dificuldades emocionais, que possam comprometer seu rendimento no curso e 

no processo de aprendizagem. Para prestar suporte nesses momentos, o aluno 

das Faculdades Santa Cruz conta com o CAPASC tem como função orientar e 

ajudar o aluno no processo de aprendizagem, desviando os problemas 

pertinentes ao dia a dia, de emoção e ansiedade, fazendo com o mesmo 

estabeleça um critério positivo no seu conteúdo de aprender. O agendamento é 

realizado junto às secretarias das coordenações nas Unidades Bonat e Mansur 

Os serviços prestados pelo Setor do CAPASC são divulgados através das 

seguintes ações: palestras realizadas aos discentes, esclarecimento dos 

objetivos do CAPASC junto aos docentes e discentes e nas reuniões 

pedagógicas.  

Quando há necessidade de intervenção, a coordenação de curso media os 

conflitos que surgem na comunidade acadêmica. 
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No que se refere às políticas de evasão, estas são monitoradas e 

acompanhadas pelo setor de retenção, que em conjunto com a coordenação 

do curso, avalia as principais causas, e busca mitigar as ocorrências. 

Para avaliarmos o nível de satisfação dos quesitos que contemplam o 

atendimento ao discente, demonstramos abaixo os resultados coletados sob a 

ótica da comunidade avaliativa: 
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3.4. – Eixo 4 – Políticas de Gestão 

 

3.4.1. – Dimensão 5: Política de Pessoal 

 

A nossa missão institucional "Desenvolver competências e valores com 

seriedade, formando cidadãos e profissionais para o mundo" não é entendida 

internamente como focada apenas e tão somente no aluno. Entendemos que 

os empregados, todos, independente do cargo, função ou tempo de casa, 

devem receber a mesma atenção que é direcionada ao aluno Santa Cruz. 

 

Esta atenção é demonstrada através, por exemplo, da organização funcional 

das carreiras presente no Plano de Carreira Docente e no Plano de Carreira 

Técnica-Administrativa, vigentes desde 2008, da política de portas abertas em 

todos os escalões, do respeito no trato com as pessoas e na solidariedade, 

característica do nosso meio. 

 

A gestão da informação é outra evidência do respeito aos empregados. Todos 

os docentes participam de reuniões pedagógicas semestrais nos dias que 

antecedem o início do período letivo, além de reuniões específicas dos cursos, 

conduzidas pelos Núcleos Docentes Estruturantes. Na esfera de apoio 

administrativo, todos os Gerentes e Supervisores têm reunião quinzenal com a 

Direção, com o intuito de mantê-los informados acerca dos objetivos, metas, 

realizações e demais ações importantes para o sucesso deles e da Instituição. 

 

A maior evidência que os empregados têm perspectiva de fazerem nesta 

Instituição é que todos os cargos de Direção, Coordenação de Curso, Gerentes 

e Supervisores são ocupados por empregados que foram admitidos em outros 

cargos e funções operacionais, sendo guindados, ao longo do tempo, à 

posições de média/alta gestão. 

 



UNIÃO PARAENSE DE ENSINO E CULTURA –UNIPEC             
FACULDADES INTEGRADAS SANTA CRUZ DE CURITIBA - FARESC 
RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

35 

 

 

A sustentabilidade financeira, no que se refere às políticas de pessoal, é 

buscada no equilíbrio entre receita e custo de pessoal. O quadro de 

empregados é estável, temos baixíssima rotatividade, portanto custo rescisório 

e risco de passivo trabalhista muito baixo, a produtividade é incentivada, 

medida através da ferramenta de avaliação de desempenho aplicada 

anualmente, e reconhecida através da concessão de aumento por mérito para 

quem se destacou não só por apresentar melhores resultados, mas também 

por empenho e dedicação no período avaliado. 

 

Resumindo, a política de gestão de pessoal da UNIPEC, compreendida, 

compartilhada e praticada no dia-a-dia por todos os ocupantes de função de 

confiança, pode ser resumida em três palavras: qualificação, motivação e 

reconhecimento. 

 

3.4.2. – Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 

A Instituição possui sua organização estruturada de forma hierárquica, porém 

desenvolve sua gestão de forma colaborativa, realizando reuniões entre os 

grupos, gerências, entre outros de forma periódica, absorvendo assim a visão 

de todos os níveis e segmentos da organização. 

Seus principais conselhos/colegiados possuem representatividade de todos os 

segmentos, e por isso consegue encarar cada situação sobre os mais diversos 

prismas. 

Por estar sempre preocupado com o bom funcionamento, aplica 

periodicamente a avaliação da equipe (técnicos, docentes) e da gestão, 

permitindo assim a aplicação de uma política de manutenção da qualidade de 

seus colaboradores e ações, bem como a implantação de práticas motivadoras 

visando a melhoria de seus serviços. 

Há um plano de carreira docente e outro técnico administrativo que reforçam 

este sistema de qualidade, inclusive com instrumentos próprios para avaliação. 

Pelo porte da instituição e a grande proximidade entre seus dois campi, há um 

favorecimento para o entrosamento entre os mais variados setores e níveis de 
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gerência, o que possibilita no cotidiano um feedback constante entre os vários 

segmentos e setores da IES, permitindo assim a correção ou a implantação de 

ações que proporcionem uma melhoria na qualidade. 

 

3.4.3. – Sustentabilidade Financeira 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) optou em realizar uma análise 

documental do projeto de sustentabilidade financeira, apresentado pela Direção 

Geral das FARESC, para visualizar o equilíbrio financeiro. 

 

Observamos a manutenção do equilíbrio financeiro entre receitas e despesas, 

com investimentos na construção da sede própria sendo fomentada pelo 

próprio caixa. A análise mostra ainda um aumento nos valores despendidos 

com apoio a capacitação docente e laboratórios. 

 

A Instituição, que não conta com outra fonte de receitas a não ser as 

mensalidades dos alunos, mostra-se equilibrada e com recursos necessários 

ao cumprimento das expansões previstas no PDI. 

 

 

3.5. – Eixo 5 – Infraestrutura 

 

3.5.1. – Dimensão 7: Infraestrutura 

 

As Faculdades Santa Cruz de Curitiba conta com 105 salas de aula suficientes 

para atender os atuais cursos da IES. 

Esses ambientes atendem aos padrões exigidos quanto à dimensão, limpeza, 

luminosidade, acústica e ventilação, bem como quanto ao estado de 

conservação dos mobiliários e equipamentos e a comodidade. 
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Assim e em conformidade com o instrumento de avaliação de cursos, todas as 

salas de aula atendem, de maneira excelente, os aspectos de quantidade e 

número de alunos por turma, a disponibilidade de equipamentos, dimensões, 

limpeza, iluminação, acústica, climatização, acessibilidade, conservação e 

comodidade. 

Os alunos têm acesso aos computadores dos laboratórios de informática por 

meio de agendamentos para desenvolvimento de atividade acadêmicas 

específica. E, também, têm a disposição computadores na biblioteca para livre 

utilização. 

Por fim, em todo complexo físico da IES, existem pontos para acesso à rede 

sem fio (wireless), onde a comunidade acadêmica beneficia-se desta 

tecnologia por meio de notebook, netbook, tablet, ipad, smartphone etc. 

Os softwares utilizados são todos licenciados. Na modalidade para a IES utiliza 

as várias versões do Windows e do Office e, também, os vários módulos do 

software de gerenciamento acadêmico (portal do aluno, portal do professor, 

portal do coordenador, biblioteca, secretaria, financeiro, avaliação institucional, 

dentre outros). Na modalidade freeware a IES permite a utilização irrestrita, 

desde que o sistema seja sugerido por docentes e ou coordenações de curso. 

Em relação aos hardwares, todos estão atualizados e a IES realiza uma política 

de atualizações permitindo aos acadêmicos em excelentes condições de 

utilização da NBR 9050, e possuímos alas direcionadas a facilidade de acesso 

aos portadores de necessidades especiais. 

 

Para visualização do contexto referente à infraestrutura, apresentamos abaixo 

os resultados obtidos sob a ótica de alunos, professores e funcionários: 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

 

Com base nos resultados apresentados pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), referentes à Avaliação Institucional do exercício de 2015 e comparados 

às metas previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, os 

Coordenadores de Cursos e Gerentes formularam Planos de Ação, que 

passam a fazer parte do Plano de Melhoria Contínua das FARESC, com 

anuência da Direção Geral e com o acompanhamento da Comissão Própria de 

Avaliação. 

 

Os Planos e Ação continuam sendo alocados pelo nível de competência dos 

processos de cada área, e contemplam ações que visam fortalecer as 

potencialidades e eliminar/neutralizar as fragilidades despertadas no processo 

avaliativo, conforme já descritos neste documento.  

 

No exercício de 2015, a CPA teve como meta continuar proporcionando mais 

visibilidade das estratégias institucionais utilizadas para garantir a satisfação 

dos envolvidos. Para tanto, os resultados a serem divulgados para as 

comunidades envolvidas se darão por meio da apresentação da evolução dos 

indicadores e a forma como esses resultados são evidenciados na prática 

institucional. 
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5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

Visando a melhoria das atividades acadêmicas e da gestão institucional e, 

principalmente, para fazer frente aos resultados obtidos nas avaliações 

registradas no presente Relatório, foram elaborados Planos de Ação, tanto 

pelos Coordenadores de Curso referente às Avaliações 2015-1 e 2015-2 – 

Docentes, Coordenadores e Autoavaliação e a própria avaliação da 

Coordenação sob a ótica dos professores, como pelos Gerentes referente à 

Avaliação dos 5 Eixos, sempre com o intuito de proporcionar aderência ao 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e às demandas oriundas do 

processo avaliativo. 

Cabe ressaltar que muitas ações são realizadas pontualmente, de maneira 

informal visando atender os indicadores apresentados. São exemplos as salas 

fixas de projeção em que não há mais necessidade de deslocamento de 

equipamentos, bem como a aquisição anual de equipamentos novos para os 

Laboratórios de Informática. Na maioria destes casos e quando as demandas 

são oriundas das Avaliações da CPA, é postado o adesivo “A CPA ESTEVE 

AQUI” com o objetivo de dar visibilidade e credibilidade no processo. 

As empresas terceirizadas, que prestam serviços de cantina e fotocópias, 

continuam tendo total liberdade de ação. Porém, a Instituição continuamente 

realiza a gestão dessas atividades, a exemplo dos resultados da Avaliação 

Institucional que são apresentados às referidas empresas, na busca de 

soluções para atender esses indicadores. 

Apresentamos abaixo alguns Planos de Ação elaborados pelos Gestores da 

Instituição: 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O relatório apresentado demonstra o resultado da Comissão Própria de 

Avaliação do exercício de 2015, relatando a autoavaliação das Faculdades 

Integradas Santa Cruz de Curitiba - FARESC, tendo como matriz os 

eixos/dimensões estabelecidos pelo Ministério de Educação, através de seus 

órgãos de responsabilidade. 

Neste contexto, a avaliação passou a ser um componente intrínseco e 

necessariamente rotineiro de toda a sociedade acadêmica, com vistas a 

melhorar os itens apontados, tanto no contexto de potencialidades como 

fragilidades. 

A sensibilização e conscientização da comunidade acadêmica na participação 

do processo garante resultados mais concretos em relação à sua perspectiva, 

propiciando maior diálogo com a Instituição. 

No entanto, é notório que algumas dimensões apresentam fragilidades, 

necessitando redimensionamento de ações com o propósito de melhorar seus 

indicadores. Partindo desta premissa, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

envolveu todo o corpo gerencial e de |Coordenadores de Curso da Instituição 

com o objetivo de planejar e acompanhar com maior eficácia os resultados das 

ações propostas no presente documento. 

Acreditamos que a partir destas ações, poderemos ter melhores resultados, 

não devendo esquecer que quando realizamos processos avaliativos, os 

mesmos deverão ser considerados como oportunidades de melhoria, pois 

somente ouvindo as comunidades envolvidas no processo é que poderemos 

agir dentro dos padrões solicitados, respeitando as limitações financeiras e as 

prioridades para o crescimento da Instituição, em perfeita parceria com a 

Direção Geral.   

            Curitiba, Março de 2016 

  

                          Prof.ª Sonia Luiza B. da Luz 

               Coordenadora da C.P.A. 


