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APRESENTAÇÃO 

 

A avaliação institucional é um processo de caráter formativo, que segue os 

princípios fundamentais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES,) instituído pela Lei 10.861/2004. Possui como fundamentos, entre outros, 

promover a melhoria da qualidade superior e aprofundar os compromissos e a 

responsabilidade social das IES. É dividida em três modalidades: a Avaliação das 

Instituições de Ensino Superior (AVALIES), da qual fazem parte a autoavaliação e a 

avaliação externas realizadas pelas comissões designadas pelo INEP; a Avaliação dos 

Cursos de Graduação (ACG) e a Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

A autoavaliação promove uma autorreflexão das IES possibilitando a identificação 

dos pontos fortes e os fracos e os aspectos a serem melhorados ou dirimidos. Por meio 

da análise dos resultados obtidos tanto no processo de avaliação anual como o processo 

contínuo realizado inclusive pela aproximação e envolvimento dos corpos técnico, 

administrativo, docente, discente e da comunidade à gestão da instituição, visando ao 

aprimoramento dos processos acadêmicos e administrativos.  

A autoavaliação possibilita a identificação dos pontos fortes e fracos, como também 

os aspectos a serem melhorados ou dirimidos. Permite ainda "por em questão os sentidos 

do conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela instituição, e aumentar a 

consciência pedagógica e a capacidade profissional do corpo docente e técnico-

administrativo"(BRASIL, 2004). Possibilita também o acompanhamento da realização das 

propostas apresentadas após análises anteriores. 

A autoavaliação da Faculdade Brasília - FBr, realizada pela Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, é realizada de forma permanente, possui caráter diagnóstico e 

intervencionista nas diversas dimensões e partes envolvidas, proporcionando, por meio 

de seus resultados, o redirecionamento de ações acadêmicas e administrativas. É um 

processo alinhado à sua missão, ao seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e 

ao seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 
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1     DADOS DA INSTITUIÇÃO   
 

Nome: Faculdade Brasília - FBr   

Código da IES: 22326  

 

1.1 Caracterização da IES   
A Faculdade Brasília - FBr é Instituição privada, com fins lucrativos, com sede na CL 417 

Lote E, Santa Maria-DF – CEP: 72.547-240, telefone:(61) 3394-3689. Sua mantenedora 

da Faculdade Brasília é a UP 10 EDUCACIONAL LTDA, CNPJ nº 29.297.669/0001-79. 

Iniciou suas atividades na área de educação superior em 2019, autorizada pela portaria 

MEC nº 1.210 DE 18/06/2019, publicada no D.O.U. em 21/06/2019, vem investindo na 

modernização de suas instalações e no incremento dos processos de educação, tendo 

em vista a realização dos projetos de seus idealizadores.  

Seu objetivo é formar pessoas com uma consciência cada vez mais crítica da realidade 

humana e sobre o mundo que a cerca, como também da criação de condições 

sistemáticas de ensino que permitam a identificação dos problemas e a busca de soluções 

criativas, inovadoras e eficientes. 

Por isso, sua proposta pedagógica de ação é arrojada, e requer, além do ideal social, a 

criação de um centro de excelência educativa, a fim de ampliar a visão do ideal de homem 

e de uma sociedade moderna, com base no desenvolvimento das capacidades de 

observação e intervenção da realidade dinâmica e global, em suas várias dimensões: 

social, política, econômica, religiosa, jurídica, espiritual e cultural. 

Esse ideal social baseou apoiado por uma entidade religiosa, que tinha como objetivo a 

concretização dos objetivos e da realização pessoal e profissional de seus alunos, 

baseada na proposta de inclusão e inserção social, oportunizando aos menos favorecidos, 

a possibilidade de adentrar no mercado de trabalho.  

Assim, para cumprir esses objetivos e atender principalmente a população mais carente 

do Distrito Federal, a Faculdade Brasília - FBr cultiva valores acessíveis como projetos e 

política de descontos internos e/ou por intermédio de parcerias e convênios com empresas 

públicas, privadas, autárquicas, entre outras.  



 

A missão da Faculdade Brasília - FBr, exposta em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) é “Colaborar para a expansão do acesso à educação de 

qualidade, com a evolução do conhecimento humano. Promover a busca, o 

desenvolvimento, a disseminação e a cooperação intelectual como indutores de 

transformações sociais alinhados a valores universais de justiça, liberdade, 

dignidade humana e respeito ao meio ambiente.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
 

Os processos avaliativos contemplam a análise global e integrada do conjunto de 

dimensões. A CPA atua com autonomia em relação aos demais órgãos colegiados 

existentes na instituição. Os eixos de sustentação e de legitimidade são resultantes das 

formas de participação e interesse da comunidade acadêmica, além da inter-relação entre 

atividades pedagógicas bem como gestão acadêmica e administrativa.    

Este relatório apresenta os resultados da autoavaliação institucional da Faculdade Brasília 

- FBr referente ao ano de 2020-2021. É necessário ressaltar que a instituição não busca 

apenas uma exigência legal, mas também alinhar o compromisso da faculdade com a 

qualidade acadêmica, pedagógica e científica em conjunto com as análises dos resultados 

obtidos pela avaliação interna e o norteamento das decisões administrativas 

O principal objetivo da CPA da Faculdade Brasília - FBr é implantar e operacionalizar um 

processo de avaliação contínua integrada e aberta, que envolva as diversas dimensões 

da instituição (processos e pessoas) – a fim de propor uma reflexão e o reordenamento 

das ações, de modo a possibilitar que a instituição cumpra a missão proposta em seu PDI. 

2.1    Coleta de Dados 
Para a avaliação, foi utilizada a ferramenta disponibilizada no Google Forms como forma 

de elaboração do instrumento de coleta de dados (questionário), coleta on-line, criação de 

tabela e inserção automática dos dados e para a criação de gráficos referentes a cada 

questão do instrumento. 

Foi disponibilizado para a comunidade acadêmica o link de acesso ao questionário através 

de e-mail e aplicativo de mensagens WhatsApp com a opção de ser respondido no 

laboratório de informática da faculdade ou por meio tecnológico próprio.  

As pessoas que optaram por utilizar o laboratório contaram com o apoio dos membros da 

CPA e técnicos da área de informática da Instituição, que permaneceram presente para 

elucidar qualquer dúvida técnica que pudesse surgir, porém, em momento algum houve 

intervenção quanto ao preenchimento do questionário por parte de qualquer membro 

apoiador. Para que a avaliação ocorresse de forma transparente, foi assumido o 

compromisso de não haver a identificação do respondente. 



 

 

As perguntas do questionário foram elaboradas com base nas dimensões propostas no 

SINAES e também utilizando como norte, o objetivo expresso no PDI da Faculdade 

Brasília de "...formar profissionais cidadãos e éticos, comprometidos com o 

desenvolvimento social da região que os cercam. Por fim, gerar mão-de-obra com senso 

crítico e analítico, preparada para desenvolver pesquisas e novas tecnologias também é 

um anseio da comunidade acadêmica da Instituição".   

Os questionários permaneceram liberados para preenchimento por um período 

determinado a cada corpo representante da comunidade acadêmica, sendo após esse 

período, vedado o envio de respostas. 

A seguir são apresentadas informações quanto à amostra, método, aspectos avaliados, 

limitações e recomendações para cada grupo representante da comunidade acadêmica 

que participaram desse ciclo de autoavaliação.   

a) Discentes  

 Avaliação 

- Avaliação realizada no período entre 2020-2021 

- Aspectos avaliados - autoavaliação, direção acadêmica, coordenação de 

curso, corpo docente, comunicação institucional, biblioteca, reprografia, 

secretaria acadêmica, setor financeiro, setor de atendimento ao aluno, 

laboratório de informática, salas de aulas, sistema de notas e frequências. 

- Amostra - Participaram da avaliação 52 dos 164 alunos do curso de Direito 

representando um percentual de 32%. Desses alunos, 32,7% são do sexo 

masculino e 67,3% feminino. 32,7% dos alunos estudam no período 

matutino e 67,3% no período noturno. 

- Método – os alunos receberam o link para o acesso ao questionário através 

de e-mail e WhatsApp e tinham a opção de responder no laboratório da 

faculdade ou por meio tecnológico próprio. Os alunos que optaram em 

responder na faculdade foram conduzidos ao laboratório de informática, 

juntamente com sua turma. Ao chegarem foram orientados como deveriam 

proceder para o preenchimento do instrumento aplicado, Anexo A, porém 



 

não houve interferência quanto às respostas, mantendo-se assim a 

imparcialidade dos membros da CPA quanto dados inseridos. 

- Limitações – a falta de consciência dos alunos quanto à importância de 

realizarem a avaliação seja através do link por meio de recurso tecnológico 

próprio ou no laboratório.  

- Recomendações – recomenda-se que continue divulgando e 

conscientizando os alunos quanto à importância da avaliação institucional e 

que no próximo ciclo de avaliações seja programado mais de uma data para 

realização no laboratório da faculdade. 

 

b) Corpo Técnico Administrativo 

 Avaliação 

- Avaliação realizada no período entre 2020-2021 

- Aspectos avaliados: autoavaliação, relação com outros colaboradores 

administrativos e acadêmicos, aspectos físicos da instituição e o ambiente 

de trabalho.  

- Amostra - Participaram da avaliação 8 dos 15 colaboradores, de todas as 

áreas administrativas, dos turnos matutino e noturno, representando um 

percentual de 50% do total. Dos colaboradores que participaram da 

avaliação, 62,5% trabalham manhã e tarde e 37,5% trabalham tarde e noite. 

- Método – os colaboradores receberam o link para o acesso ao questionário 

através de e-mail e WhatsApp e tinham a opção de responder no laboratório 

da faculdade ou por meio tecnológico próprio. Os colaboradores que 

optaram em responder na faculdade foram conduzidos ao laboratório de 

informática, em seu turno de trabalho e ao chegarem foram orientados como 

deveriam proceder para o preenchimento do instrumento aplicado, Anexo 

B, porém não houve interferência quanto às respostas, mantendo-se assim 

a imparcialidade dos membros da CPA quanto dados inseridos pelos 

colaboradores. 

- Limitações – não houve possibilidade de realizar uma reunião prévia com 

os colaboradores para explicar o instrumento de avaliação e sua 

importância. 



 

- Recomendações – recomenda-se que no próximo ciclo, sejam realizadas 

reuniões com os colaboradores com o intuito de identificar possíveis 

necessidades de adequação do instrumento de avaliação, como também 

conscientizar quanto à importância da avaliação para todo o corpo 

acadêmico. 

 

c) Docentes 

 Avaliação 

- Avaliação realizada no período entre 2020-2021 

- Aspectos avaliados: autoavaliação, relação com outros colaboradores 

acadêmicos e administrativos, aspectos físicos da instituição, o ambiente de 

trabalho, os aspectos tecnológicos disponíveis para o desenvolvimento de 

suas atividades, a reprografia, sala dos professores, a direção, a 

coordenação, o curso e os alunos. 

- Amostra - Participaram da avaliação 10 dos 11 docentes do curso, 

representando um percentual de 90,9% do total. Desses 50% são do sexo 

masculino e 50% do sexo feminino. 

- Método – o link de acesso ao formulário de avaliação, Anexo C, foi enviado 

por e-mail e WhatsApp aos professores, coordenadores e diretoria, 

juntamente com as informações para o preenchimento. 

- Aspectos avaliados: autoavaliação, relação com outros colaboradores 

acadêmicos e administrativos, aspectos físicos da instituição, o ambiente de 

trabalho, os aspectos tecnológicos disponíveis para o desenvolvimento de 

suas atividades, a reprografia, sala dos professores, a direção, a 

coordenação, o curso e os alunos. 

- Limitações – os docentes demoraram muito a responder, foi necessário o 

envio de vários e-mails aos coordenadores solicitando a colaboração de 

incentivo para as avaliações. 

- Recomendações – recomenda-se que no próximo ciclo, as avaliações 

sejam realizadas no computador da assessoria pedagógica, solicitando a 

cada professor que assine a lista de avaliação realizada. Realização de 

campanhas de conscientização quanto à importância das avaliações e 



 

ainda, que na reunião do início do segundo semestre de 2021, seja abordada 

a importância das avaliações realizadas pela CPA e coletadas informações 

quanto à necessidade de adaptação do instrumento da próxima avaliação. 

 

2.2    Análise dos Dados   
As análises realizadas estão apresentadas de dois diferentes formatos, atendendo assim 

ao padrão necessário à comunidade acadêmica e ao INEP. 

Essa divisão é apresentada conforme a seguir: 

 Análise dos questionários por representantes da comunidade acadêmica 

o Discentes 

 Avaliação geral da faculdade 

 Avaliação individual dos docentes 

o Técnicos administrativos 

o Docentes 

 Análise pelas dimensões apresentadas pelo SINAES 

 

Os dados coletados são também apresentados por meio da utilização dos gráficos, 

apresentados nos Anexos D, E e F. 

 

2.2.1 Análise dos dados coletados na avaliação dos representantes da 
comunidade acadêmica 
São apresentadas análises realizadas em cada aspecto avaliado pelo discente e algumas 

recomendações. 

2.2.1.1 Avaliação Discentes - autoavaliação, direção acadêmica, coordenação de curso, 

corpo docente, comunicação institucional, biblioteca, reprografia, secretaria acadêmica, 

setor financeiro, setor de atendimento ao aluno, laboratório de informática, salas de aulas, 

sistema de notas e frequências. 

A seguir são apresentadas algumas considerações sobre a referida avaliação: 



 

Sua participação como aluno: A percepção do aluno quanto ao seu compromisso 

e envolvimento com as atividades acadêmicas, foram avaliadas de forma muito 

satisfatória.  

Recomendações: realizar ações que conduzam o aluno a uma autorreflexão em 

todos os aspectos que envolvem a inter-relação do indivíduo e do ambiente que o 

cerca e também que incentivem os alunos a permanecer empenhados no 

fortalecimento e crescimento dessas relações. 

Direção Acadêmica: o atendimento e o acesso à direção pelos discentes foi 

avaliado acima de 96% como bom e ótimo e aproximadamente 4% como regular. 

As respostas às solicitações das demandas, tiveram uma ótima avaliação, sendo 

consideradas 90,5% como bom e ótimo e aproximadamente 9,5% como regular. 

Recomendações: mapear, analisar, otimizar, descrever e divulgar os processos 

das atividades que envolvam diretamente o aluno, promovendo um treinamento 

com formas, prazos para solicitações e tempo estimado para resposta.  

Coordenação de Curso: avaliadas com um percentual acima de 97,7% como bom 

e ótimo e aproximadamente 2,3% como regular e ruim. 

Recomendações: realizar reuniões com as turmas e representantes com maior 

frequência; mapear, analisar, otimizar, descrever e divulgar os processos das 

atividades que envolvam diretamente o aluno. Disponibilizar aos alunos agenda de 

atendimento do Coordenador e prazos para solicitações e tempo estimado para 

resposta. 

Corpo Docente: avaliado acima de 91% como bom e ótimo e abaixo de 9% como 

regular e ruim, sendo que, a contextualização entre teoria e prática e o 

relacionamento com os alunos foram os dois aspectos melhor avaliados, chegando 

ao percentual de 93% entre ótimo e bom.  

Recomendações: divulgar amplamente o diferencial da qualidade do corpo 

docente como vantagem competitiva; primar pela assiduidade e pontualidade; 

investir em capacitação para docentes, buscando aumentar ainda mais o nível da 

didática, do conteúdo e da qualidade percebida pelos alunos. 



 

Comunicação Institucional: avaliado entre 90% bom e ótimo e abaixo de 10% 

regular. Os aspectos com menor avaliação referem-se aos documentos 

institucionais e referentes diretamente ao curso. 

Recomendações: avaliar o entendimento dos discentes quanto aos documentos 

como o PDI, PPC, entre outros e realizar um levantamento das melhores formas de 

divulgação das informações à comunidade acadêmica. 

Biblioteca Virtual: avaliada entre 81% como bom e ótimo e 19% avaliado como 

regular, ruim e péssimo.  

Recomendações: Divulgar amplamente o diferencial da qualidade do acervo e 

atendimento como vantagem competitiva. Ampliar a divulgação interna quanto ao 

acervo e a sala de estudos aos discentes. Muitos ainda não têm o conhecimento 

do acervo, atualizado e variado existente na instituição. Fortalecer o espírito de 

equipe e comprometimento por meio de ações que valorizem os profissionais; 

realizar treinamentos programados para garantir a qualidade do serviço oferecido. 

Reprografia: Avaliação entre 86% como ótimo e bom e em 14% como regular. 

Recomendações: Continuar em processo de melhoria primando pela qualidade 

das fotocópias. 

Secretaria: avaliação entre 100% como bom e ótimo. 

Recomendações: Divulgar amplamente o diferencial da qualidade do atendimento 

como vantagem competitiva; fortalecer o espírito de equipe e comprometimento por 

meio de ações que valorizem os profissionais; realizar treinamentos programados 

e remanejamentos se necessário para garantir a qualidade do serviço oferecido. 

Financeiro: Avaliação acima de 94% como bom e ótimo e abaixo de 6% regular. O 

aspecto de menor satisfação refere-se ao horário de funcionamento. 

Recomendações: Divulgar amplamente o diferencial da qualidade do atendimento 

como vantagem competitiva e realizar treinamentos programados para garantir a 

qualidade do serviço oferecido em especial na disponibilidade de documentos e 

informativos aos alunos. 



 

Setor de Atendimento ao Aluno: Avaliação entre 94% como bom e ótimo e de 6% 

regular e ruim.  

Recomendações: Divulgar amplamente o diferencial da qualidade do atendimento 

como vantagem competitiva. Mapear, analisar, aperfeiçoar, descrever e divulgar os 

processos das atividades que envolvam diretamente o aluno, promovendo um 

treinamento com formas, prazos para solicitações e tempo estimado para resposta. 

Fortalecer o espírito de equipe e comprometimento por meio de ações que 

valorizem os profissionais; realizar treinamentos programados para garantir a 

qualidade do serviço oferecido. 

Laboratório de Informática: Avaliação entre 86% bom e ótimo e entre 14% regular 

e ruim. Os aspectos iluminação, temperatura e limpeza tiveram uma avaliação 

menos satisfatória. 

Recomendações: Fortalecer o espírito de equipe e comprometimento por meio de 

ações que valorizem os profissionais; realizar treinamentos programados para 

garantir a qualidade do serviço oferecido; e sanar as pendencias apontadas. 

Salas de Aula: Avaliação entre 82% como bom e ótimo e entre 18% regular. Os 

aspectos de menor satisfação foram o conforto das carteiras escolares.  

Recomendações: Divulgar amplamente o diferencial da qualidade da 

infraestrutura como vantagem competitiva. 

Plataforma Virtual de Aprendizagem: Avaliação entre 86% como bom e ótimo e 

entre 14% regular. O aspecto de menor satisfação foi quanto à sonorização. O 

Suporte Técnico teve excelente avaliação: avaliado como 95% bom e ótimo e 5% 

regular. E em relação a Qualidade de Ensino Online a avaliação ficou 77,1% sim e 

22,9% não. 

 

Recomendações: Aquisição de microfone de lapela para todos os professores. 

 



 

Sistema de Notas e Frequências: Avaliação entre 88% como bom e ótimo e entre 

12% regular e ruim. 

Recomendações: Esclarecer aos alunos as opções do sistema acadêmico, através 

de treinamentos e conferência no acesso. 

Você Indicaria a faculdade para alguém? 99% responderam sim e 1% respondeu 

não. Estrutura moderna, corpo docente altamente qualificado, preço acessível, 

atendimento das expectativas, ótimos professores e instalações, infraestrutura 

excelente, bom suporte nas aulas online. 

Entre as justificativas para a indicação estão, em grande parte, a qualidade do corpo 

docente, o atendimento prestado por todos os setores institucionais, o acesso direto 

à equipe técnica e aos gestores, a agilidade e clareza na disponibilidade das 

informações, a localização da faculdade, a excelência na estrutura física, a 

avaliação positiva junto ao MEC, a educação de qualidade com mensalidade 

acessível e à atribuição do sucesso pessoal ao aprendizado conseguido na 

instituição. Como pontos de melhora apontaram: a importância de instalação de 

catracas para diminuir a vulnerabilidade na segurança na portaria e solicitaram 

melhoria na sonorização das aulas virtuais, solicitaram que possam avaliar os 

professores nominalmente, aquisição de carteirinha estudantil e camiseta da 

faculdade. 

Recomendações: Divulgar amplamente o diferencial da qualidade do atendimento 

como vantagem competitiva. Mapear, analisar, aperfeiçoar, descrever e divulgar os 

processos das atividades que envolvam diretamente o aluno, promovendo um 

treinamento com formas, prazos para solicitações e tempo estimado para resposta. 

Fortalecer o espírito de equipe e comprometimento por meio de ações que 

valorizem os profissionais. Sanar as pendencias apontadas. 

 

* Os dados coletados que serviram de subsídio para esta análise se 

encontram em forma gráfica no Anexo D. 

2.2.1.2 Avaliação Técnicos administrativos - autoavaliação, relação com outros 

colaboradores administrativos e acadêmicos, aspectos físicos da instituição e o ambiente 



 

de trabalho. Infelizmente a amostragem de respostas não apontam com fidelidade a 

opinião geral dos colaboradores, o que afeta diretamente algumas recomendações a 

serem registradas.  

A seguir são apresentadas algumas considerações sobre a referida avaliação: 

Autoavaliação: A percepção do colaborador quanto ao seu comprometimento e à 

qualidade na prestação de suas atividades foram avaliadas acima de 90% como 

bom e ótimo.  

Recomendações: continuar realizando ações que conduzam o colaborador a uma 

autorreflexão em todos os aspectos que envolvem a inter-relação do indivíduo e do 

ambiente que o cerca; fortalecer o espírito de equipe e comprometimento por meio 

de ações que valorizem os profissionais; continuar realizando treinamentos 

programados para garantir a qualidade do serviço oferecido. 

Relação com colaboradores de outros setores: A percepção do colaborador 

quanto ao seu comprometimento e à qualidade de suas relações interpessoais 

foram bem avaliadas com um percentual satisfatório acima de 95%. 

Recomendações: realizar ações que conduzam o colaborador a uma autorreflexão 

em todos os aspectos que envolvem a inter-relação do indivíduo e do ambiente que 

o cerca. Fortalecer o espírito de equipe e comprometimento por meio de ações que 

valorizem os profissionais; realizar treinamentos programados para garantir a 

qualidade do serviço oferecido. 

Relação do colaborador com a chefia imediata: A percepção do colaborador 

quanto à qualidade da relação com seu superior e o reconhecimento deste pelo seu 

trabalho, alcançou um percentual muito satisfatório de 100%. 

Recomendações: Realizar treinamento com os colaboradores com cargos de 

gestão, acadêmica e administrativa, com o intuito de trabalhar a autoestima de sua 

equipe e aprender ou aperfeiçoar técnicas de realimentação. 

Percepção quanto à equiparação do salário em relação ao mercado: 80% dos 

colaboradores avaliaram positivamente o aspecto da remuneração recebida pelo 

desempenho de suas atividades. 



 

Recomendações: Implantar o plano de cargos e salários. 

Satisfação em trabalhar na instituição: 100% dos colaboradores responderam 

estar satisfeitos com o ambiente de trabalho, 95 % com a disponibilidade de 

material para execução de suas tarefas, 95 % com a segurança proporcionada nas 

instalações e com a preocupação apresentada pela gestão quanto ao bem-estar e 

a qualificação da equipe. 30 % das repostas apontaram a necessidade de melhoria 

na comunicação interna, na troca de informações gerais, na interação entre setores 

e na necessidade de maior liberdade para exposição de ideias.   

Recomendações: Realizar treinamento com os colaboradores com cargos de 

gestão, acadêmica e administrativa, com o intuito de trabalhar a autoestima de sua 

equipe e aprender ou aperfeiçoar técnicas de realimentação, criar meios de 

comunicação acessíveis a todos os colaboradores e cronograma de reuniões de 

equipe. 

* Os dados coletados que serviram de subsídio para esta análise se encontram em 
forma gráfica no Anexo E. 

 

2.2.1.3 Avaliação Docentes - autoavaliação, relação com outros colaboradores 

administrativos e acadêmicos, aspectos físicos da instituição e o ambiente de trabalho. 

Infelizmente a amostragem de respostas não apontam com fidelidade a opinião geral dos 

colaboradores, o que afeta diretamente algumas recomendações a serem registradas.  

A seguir são apresentadas algumas considerações sobre a referida avaliação: 

Autoavaliação: A percepção do colaborador quanto ao seu comprometimento e à 

qualidade na prestação de suas atividades foram avaliadas entre 100% como bom 

e ótimo, com a ocorrência de 20% de tendência à melhora quanto a 

contextualização da disciplina. 

Recomendações: realizar ações que conduzam o colaborador a uma autorreflexão 

em todos os aspectos que envolvem a inter-relação do indivíduo e do ambiente que 

o cerca. Fortalecer o espírito de equipe e comprometimento por meio de ações que 

valorizem os profissionais; realizar treinamentos programados para garantir a 

qualidade do serviço oferecido. 



 

Relação com colaboradores de outros setores: A percepção do colaborador 

quanto ao seu comprometimento e à qualidade de suas relações interpessoais 

foram bem avaliadas com um percentual satisfatório acima de 98%. 

Recomendações: realizar ações que conduzam o colaborador a uma autorreflexão 

em todos os aspectos que envolvem a inter-relação do indivíduo e do ambiente que 

o cerca. Fortalecer o espírito de equipe e comprometimento por meio de ações que 

valorizem os profissionais; realizar treinamentos programados para garantir a 

qualidade do serviço oferecido. 

Relação do colaborador com a chefia imediata: A percepção do colaborador 

quanto à qualidade da relação com seu superior e o reconhecimento deste pelo seu 

trabalho, alcançou um percentual muito satisfatório de 100%. 

Recomendações: Realizar treinamento com os colaboradores com cargos de 

gestão, acadêmica e administrativa, com o intuito de trabalhar a autoestima de sua 

equipe e aprender ou aperfeiçoar técnicas de realimentação. 

Avaliando a instituição: A percepção do colaborador quanto à qualidade do 

ambiente de trabalho, a segurança nas dependências e no aceso, à equiparação 

salarial, expectativa de crescimento profissional alcançou um percentual muito 

satisfatório de 100%. Devendo-se considerar a ocorrência de 20% avaliado como 

bom no item quanto à política de cargos, salário e benefícios. 

Recomendações: Implantar o plano de cargos e salários. 

Satisfação em trabalhar na instituição: considerando vários aspectos 100% dos 

colaboradores responderam positivamente, sendo que desses, 91% responderam 

sempre e 9% quase sempre ter essa opinião.  

Recomendações: Realizar treinamento com os colaboradores com cargos de 

gestão, acadêmica e administrativa, com o intuito de trabalhar a autoestima de sua 

equipe e aprender ou aperfeiçoar técnicas de realimentação. 

Recursos tecnológicos oferecidos: A percepção do docente quanto a facilidade 

de acesso à internet foi avaliada acima de 100% entre ótimo e bom. E quanto à 

velocidade da internet variou entre regular (20%) e ótimo (80%).  



 

Recomendações: Viabilizar internet de maior velocidade nas dependências da 

faculdade. 

Acervo oferecido pela biblioteca: A percepção do docente quanto a quantidade 

e qualidade de livros disponíveis na biblioteca e aos prazos de empréstimo foi 

avaliada em 100% entre ótimo e bom. E quanto a disponibilidade variou entre 

regular (20%) e ótimo (80%). 

Recomendações: Realizar periodicamente a atualização do acervo da biblioteca. 

Instalações institucionais: A percepção do docente quanto a qualidade das 

instalações foi avaliada em 100% entre ótimo e bom, mesmo tendo utilizado por 

curto período de tempo devido a pandemia.  

Recomendações: Realizar manutenções periodicamente. 

Avaliando o curso: A percepção do docente quanto ao curso variou entre 95% 

com bom e ótimo e 5% com regular. 

Recomendações: Promover a comunicação satisfatória entre a comunidade 

acadêmica e incentivar a participação do docente nos órgãos colegiados. 

Plataforma Virtual de Aprendizagem: Avaliação dos docentes quanto ao acesso 

a sala de aula, facilidade nas postagens das aulas gravadas e a segurança virtual 

entre docente e aluno variou entre 100% e 90% como bom e ótimo. O aspecto de 

menor satisfação foi quanto à sonorização. E quanto a Biblioteca virtual e o acervo 

dos livros digitais e periódicos, a organização visual e o sistema de busca a 

avaliação variou de 100% e 90% entre ótimo e bom. 

* Os dados coletados que serviram de subsídio para esta análise se encontram em 
forma gráfica no Anexo F. 

 

 
 



 

3     ANÁLISE PELAS DIMENSÕES APRESENTADAS PELO SINAES 
 

As informações, resultado da análise anterior, foram divididas e tratadas de acordo com cada uma das dez dimensões contidas 

na Lei que institui o Sistema Nacional De Avaliação Da Educação Superior-SINAES, Nº 10.861/2004, artigo 3º, apresentadas 

no Regimento da CPA FETAG, aprovado em 27 de agosto de 2015, artigo 3º, que trata destas dimensões da autoavaliação 

institucional. 

Seguindo a orientação do documento Sugestão de Roteiro de Autoavaliação Institucional, elaborado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP em 17 de setembro de 2005, são apresentados no quadro 1, 

informações sobre cada uma das dez dimensões: apresentação das fragilidades e potencialidades, ações sugeridas, ações 

implementadas e resultados alcançados. 

Quadro 1 - Análise pelas dimensões apresentadas pelo SINAES 

DIMENSÕES 
CONSIDERAÇÕES DO RELATÓRIO 

CPA 
FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

AÇÕES 
SUGERIDAS 

AÇÕES 
IMPLEMENTADAS PELA 

IES  

1 A missão e o Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional 

Acesso aos documentos acadêmicos e 
pedagógicos  

Foi apresentado 9,4% dos 
alunos pesquisados que 
indicaram não conhecer a 
missão ou o PDI. 

A IES tem um PDI que se 
enquadra às realidades da 
comunidade acadêmica 

O contínuo ciclo de busca na 
melhoria dos processos  

 

Continuar divulgando e 
conscientizando os alunos 
quanto a importância de 
conhecerem a documentação 
acadêmica 

Todos os documentos 
acadêmicos foram 
disponibilizados no site 
institucional e cópias 
impressas no setor de 
atendimento ao aluno e na 
biblioteca. Também foi feita 
uma campanha informativa 
em murais sobre a missão 
institucional em locais de 



 

grande circulação da 
comunidade acadêmica. 

2 Políticas para o Ensino, a 
Pesquisa, a Pós-
graduação e a Extensão 

Não houve considerações A instituição está em 
processo de implementação 
de políticas de pesquisa e de 
pós-graduação, devido ao 
pouco tempo de existência 
da faculdade. 

A perspectiva de 
envolvimento de novos 
docentes nos projetos de 
pesquisa e de pós-
graduação. 

Implementação dos projetos 
de pesquisa e pós-graduação. 

 

A implementação do curso 
de pós-graduação em 
Direito Público, Direito 
Penal e Processual Penal, 
foi adiada para 2º/2021 
tendo em vista a dificuldade 
imposta pelo período de 
pandemia. 

3 Responsabilidade social 
da instituição, 
considerada a sua 
contribuição em relação à 
inclusão social e ao 
desenvolvimento 
econômico e social da 
região 

Não houve considerações  

 

Foram executadas várias 
ações sociais junto à 
comunidade da qual a 
instituição está inserida. 

 

Elaborar cronograma de ações 
sociais e divulgar para a 
comunidade acadêmica no 
início do semestre. 

Em 2020 não foi possível 
realizar o cronograma de 
ações sociais divulgado nos 
murais da faculdade, tendo 
em vista o período de 
pandemia que impôs o 
distanciamento social. 

Em agosto/2020 a 
instituição observando a 
dificuldade financeira de 
alguns alunos e da 
comunidade local 
arrecadou junto a 



 

mantenedora e aos 
docentes 230 cestas 
básicas para doação. 

Está previsto a realização 
2º/2020 das seguintes ações 
sociais: 

 Outubro Rosa - 
serviços gratuitos na área 
de saúde (aferição de 
pressão arterial, 
autoexame de mama, 
verificação de glicemia e 
testes de hepatite e sífilis) 
para a mulheres da 
comunidade; 
 Novembro azul -  
serviços gratuitos na área 
de saúde para os homens 
da comunidade 
acadêmica; 
 Semana Jurídica -
recolhimento de 
alimentos não perecíveis 
para doação. 

4 Comunicação interna e 
externa com a sociedade 

Melhora na comunicação interna e 
externa 

Ainda há lacunas de 
informações sobre alguns 
processos, na 
disponibilidade de 
documentos e informativos 
quanto a eventos e ações. 

 

A direção geral, a 
coordenação e sua 
assessoria e a secretaria 
acadêmica sempre recebem 
os alunos para dirimir 
dúvidas 

Divulgação interna do fluxo 
dos processos, dos 
documentos institucionais, dos 
eventos externos referentes 
aos cursos oferecidos pela 
instituição, melhoria do 
marketing, em especial o 
marketing digital. Divulgar a 
ouvidoria. 

A equipe sempre está sendo 
treinada para a execução 
dos regimentos e 
regulamentações internas e 
essas estão sendo 
divulgadas para a 
comunidade acadêmica. 

A implementação da 
ouvidoria foi muito 



 

satisfatória para a 
comunicação com a 
comunidade acadêmica e o 
público externo. 

5 Políticas de pessoal, de 
carreiras do corpo 
docente e corpo técnico-
administrativo e as 
condições de trabalho 

Divulgação quanto a elaboração do 
plano de cargos e salários dos docentes 
e administrativos. 
 
Treinamento entre equipes de trabalho 

Não há plano de cargos e 
salários implementado. 

Satisfação dos docentes e 
técnicos administrativos em 
trabalhar na FBr foi um dos 
pontos fortes avaliados, bem 
como o espírito de 
cooperação entre os 
colaboradores. 

Implementação do plano de 
cargos e salários e do 
programa de capacitação 
docente e corpo técnico 
administrativo. 

Foi executado treinamento 
na semana acadêmica e o 
plano de cargos e salários 
está sendo elaborado. 

6 Organização, 
planejamento e gestão da 
instituição 

Ficou explicito que a prática 
democrática é uma das principais 
características da IES. Essa prática é 
mantida por meio do diálogo e destaca 
a articulação das relações sociais e o 
processo de participação coletiva. A 
efetivação da gestão democrática 
propicia a ampliação dessas vivências 
para todos os ambientes que compõem 
a IES. 

 Um dos pontos fortes 
apresentados é o clima 
organizacional. Todos os 
grupos participantes 
concordam que a FBr é uma 
ótima empresa para se 
trabalhar e que acreditam no 
crescimento profissional e da 
instituição. O diálogo é a 
base dessa construção, 
tanto nas relações de 
hierarquia (gestor e 
colaboradores, 
coordenadores e 
professores) quanto nas 
relações interpessoais, 
(professores e alunos, 
alunos e alunos, 
colaboradores e 
colaboradores, entre outros) 

Implementar reuniões com 
perfil de Ciclo de Qualidade. 

A FBr tem priorizado 
realizar treinamentos e 
divulgar as rotinas 
administrativas 

São realizadas reuniões 
periódicas. 



 

7 Infraestrutura, 
especialmente a 
biblioteca, recursos de 
tecnologia da informação 
e laboratórios 

A instituição foi muito elogiada quanto à 
excelência na estrutura física, mas 
houve pontuações relacionadas à 
segurança, disponibilidade banheiro 
próximo às salas de aula, instalação de 
câmeras e catraca de acesso, 
disposição de ar condicionado na 
biblioteca e laboratórios, instalação de 
cortinas nas salas de aula e definição de 
lugar como fumódromo. 

Em virtude da recém 
inauguração da instituição 
algumas necessidades de 
adaptação e ajustes foram 
surgindo. 

Infraestrutura nova e 
moderna. 

Manutenção periódica das 
instalações. 

Sanar as necessidades 
pontuadas pelos alunos. 

As seguintes demandas 
pontuadas na avaliação 
foram atendidas: 

 Adaptação e ajustes na 
plataforma virtual de 
aprendizagem para 
atender as aulas online; 

 Foi criado suporte técnico 
exclusivo para 
atendimento às demandas 
e dificuldades dos alunos; 

 Disponibilização de 
material impresso para os 
alunos com dificuldades 
de acesso tecnológico; 

 Aquisição de microfone 
de lapela para os docentes 
viabilizando, assim, 
melhora na sonorização 
das aulas virtuais.  

8 Planejamento e 
avaliação, especialmente 
em relação aos 
processos, resultados e 
eficácia da autoavaliação 
institucional 

Contemplada por meio dos 
questionários aplicados pela CPA da 
instituição. Outro fator relevante é a 
forma de divulgação da CPA e 
resultados obtidos. 

Falta uma conscientização 
mais efetiva aos discentes e 
docentes quanto à 
importância da auto 
avaliação anual. 

A instituição tem 
aperfeiçoado seu processo 
de avaliação interna e a 
efetividade dos resultados 
nos processos decisórios. 

Torna-se necessário que a 
programação da Avaliação 
Institucional, realizada pela 
CPA seja prevista no 
Calendário Acadêmico da 
Instituição e, efetivamente, 
incorporada ao dia-a-dia da 
IES. 

Instituir a avaliação onde os 
discente avaliam 
individualmente cada 
docentes. 

Foi elaborado um 
cronograma para a 
realização das avaliações 
internas, utilizando 
recursos tecnológicos de 
fácil acesso e manuseio e 
também contemplando às 
solicitações de avaliações 
sugeridas pelos alunos. 

 



 

9 Políticas de atendimento 
a estudantes e egressos 

Não houve considerações. O corpo docente não 
participa e/ou usufrui das 
ações e programas 
ofertados. 

É disponibilizado pela 
faculdade o NAPI - Núcleo 
de Atendimento 
Psicopedagógico - que 
promove ações com vistas 
ao desenvolvimento de 
habilidades e competências 
fundamentais para o 
fortalecimento profissional 
do discente, aulas e cursos 
de nivelamento em raciocínio 
lógico e português, 
monitoria, programa de 
bolsas, programa de aluno 
estagiário 

Conscientizar os alunos 
quanto ás ações ofertadas e 
incentivar a participação nos 
programas. 

Os alunos estão sendo 
atendidos em todos as 
ações e programas 
propostos desde a 
inauguração da faculdade. 

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

Não houve considerações. Disponibilidade de apenas 
um curso de graduação. 

A gestão financeira, a IES 
conta com o apoio da 
Mantenedora que possibilita 
a realização dos trabalhos 
voltados para o ensino e a 
iniciação científica, bem 
como o investimento em 
grupos de pesquisa e 
extensão e Núcleo Docente 
Estruturante. 

Devida a instalação da 
instituição em região 
desprovida de outras 
instituições concorrentes 
que ofertam cursos 
presenciais favorece de 
forma positiva uma boa 
sustentabilidade financeira. 

Implementar novos cursos e 
modalidades de atendimento 
para fortalecer a gestão 
financeira. 

Está em processo de 
autorização novos cursos 
de graduação. 



Masculino

Feminino

17 a 30 anos

31 a 45 anos

Acima de 46 anos

Bacharelado em Direito

Matutino

Noturno

Sim

Não

Sim

Não

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. Denunciar
abuso - Termos de Serviço - Política de Privacidade

CPA FBr - Avaliação Interna - Alunos
2020/ Graduação
Prezados alunos, solicitamos sua avaliação nos aspectos 
abaixo, que possibilitam analisar a faculdade por vários 
ângulos importantes para o crescimento da nossa instituição.

Nós, da Comissão Própria de Avaliação, em nome da 
Instituição, agradecemos sua participação neste ciclo de 
Avaliação Interna Anual. Sua opinião é muito importante para 
o crescimento de nossa Instituição e lembramos que sua 
participação é voluntária e anônima.

*Obrigatório

Sexo *

Indique sua idade *

Seu curso *

Indique o turno que você estuda *

Sua pa!icipação como aluno *

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

Integração com os
colegas

Participação nas aulas

Relação com os
professores

Assiduidade(frequência)
e pontualidade nas
aulas remotas

Interação e busca de
tirar as dúvidas em aula
remota

Cumprimento de prazos
na entrega de atividades
e avaliações

Integração com os
colegas

Participação nas aulas

Relação com os
professores

Assiduidade(frequência)
e pontualidade nas
aulas remotas

Interação e busca de
tirar as dúvidas em aula
remota

Cumprimento de prazos
na entrega de atividades
e avaliações

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL *

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
Não se
aplica

Acesso a
documentos
pedagógicos

Divulgação do
Calendário
Acadêmico

Divulgação
dos
Cronogramas
de Aulas

Acesso a
documentos
pedagógicos

Divulgação do
Calendário
Acadêmico

Divulgação
dos
Cronogramas
de Aulas

DIREÇÃO ACADÊMICA *

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

Atendimento ao
aluno

Facilidade de
Acesso

Respostas às
solicitações
das demandas

Atendimento ao
aluno

Facilidade de
Acesso

Respostas às
solicitações
das demandas

COORDENAÇÃO DE CURSO *

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

Abertura para
atender aos
alunos

Resposta às
solicitações
dos alunos

Dias
disponíveis
para
atendimento
aos alunos

Horários
disponíveis
para
atendimento
aos alunos

Abertura para
atender aos
alunos

Resposta às
solicitações
dos alunos

Dias
disponíveis
para
atendimento
aos alunos

Horários
disponíveis
para
atendimento
aos alunos

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA *

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
Não se
aplica

Atendimento

Quantidade de
Computadores

Horário de
funcionamento

Qualidade dos
Computadores
(rapidez, sem
defeitos)

Iluminação,
temperatura e
limpeza

Atendimento

Quantidade de
Computadores

Horário de
funcionamento

Qualidade dos
Computadores
(rapidez, sem
defeitos)

Iluminação,
temperatura e
limpeza

SALAS DE AULA *

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
Não se
aplica

Espaço,
conforto das
carteiras,
acústica
(interferência
de sons),
iluminação,
temperatura e
limpeza

Recurso
didático
(quadro,
projetor)

Acústica
(interferência
de sons)

Iluminação,
temperatura e
limpeza

Espaço,
conforto das
carteiras,
acústica
(interferência
de sons),
iluminação,
temperatura e
limpeza

Recurso
didático
(quadro,
projetor)

Acústica
(interferência
de sons)

Iluminação,
temperatura e
limpeza

FINANCEIRO *

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
Não se
aplica

Atendimento,
resposta às
demandas e
clareza nas
informações

Horário de
funcionamento

Fomas de
pagamento
(boleto, cheque,
cartão)

Atendimento,
resposta às
demandas e
clareza nas
informações

Horário de
funcionamento

Fomas de
pagamento
(boleto, cheque,
cartão)

SECRETARIA ACADÊMICA *

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
Não se
aplica

Atendimento,
resposta às
demandas e
clareza nas
informações

Respostas às
demandas dos
alunos

Horário de
funcionamento

Atendimento,
resposta às
demandas e
clareza nas
informações

Respostas às
demandas dos
alunos

Horário de
funcionamento

SETOR DE ATENDIMENTO AO ALUNO *

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
Não se
aplica

Atendimento,
resposta às
demandas e
clareza nas
informações

Horário de
funcionamento

Atendimento
telefônico

Respostas dos
e-mails
enviados para a
Faculdade

Atendimento,
resposta às
demandas e
clareza nas
informações

Horário de
funcionamento

Atendimento
telefônico

Respostas dos
e-mails
enviados para a
Faculdade

SUPORTE TÉCNICO *

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
Não se
aplica

Disponibilidade
para atender
aos alunos

Facilidade de
acesso

Resposta às
solicitações dos
alunos

Disponibilidade
para atender
aos alunos

Facilidade de
acesso

Resposta às
solicitações dos
alunos

SISTEMA DE NOTAS E FREQUÊNCIAS *

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
Não se
aplica

Facilidade de
acesso

Condança nas
informações

Rapidez para
encontrar as
informações

Informações
sobre notas e
frequência

Facilidade de
acesso

Condança nas
informações

Rapidez para
encontrar as
informações

Informações
sobre notas e
frequência

BIBLIOTECA VIRTUAL *

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
Não se
aplica

Acesso aos
livros digitais
e aos
periódicos

Diversidade
bibliográdca

Sistema de
busca

Organização
visual

Acesso aos
livros digitais
e aos
periódicos

Diversidade
bibliográdca

Sistema de
busca

Organização
visual

PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM *

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

Acesso a sala
de aula

Organização
visual, imagem
e som

Localização
das atividades,
avaliações e
material

Videoaulas
gravadas

Qualidade das
informações e
orientações

Coerência entre
os conteúdos
das aulas com
as avaliações
aplicadas

Formato da
avaliação
remota

Feedback da
avaliação

Acesso a sala
de aula

Organização
visual, imagem
e som

Localização
das atividades,
avaliações e
material

Videoaulas
gravadas

Qualidade das
informações e
orientações

Coerência entre
os conteúdos
das aulas com
as avaliações
aplicadas

Formato da
avaliação
remota

Feedback da
avaliação

Caso queira, apresente sugestões para melhoria da
plataforma vi!ual de aprendizagem.

Sua resposta

CORPO DOCENTE *

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

Domínio do
conteúdo

Contextualização
entre teoria e
prática

A didática facilita
o processo de
ensino e
aprendizagem

Domínio da
plataforma

Articulação com a
plataforma de
ensino
aprendizado

Respostas as
dúvidas
questionadas
durante a aula
remota

Acompanhamento
em relação a
participação dos
alunos

Agilidade e
clareza nas
respostas às
solicitações e
dúvidas dos
alunos

Relacionamento
com alunos

Estímulo à
discussão

Domínio do
conteúdo

Contextualização
entre teoria e
prática

A didática facilita
o processo de
ensino e
aprendizagem

Domínio da
plataforma

Articulação com a
plataforma de
ensino
aprendizado

Respostas as
dúvidas
questionadas
durante a aula
remota

Acompanhamento
em relação a
participação dos
alunos

Agilidade e
clareza nas
respostas às
solicitações e
dúvidas dos
alunos

Relacionamento
com alunos

Estímulo à
discussão

Caso queira, apresente sugestões para melhoria do
desempenho do seu professor. Você pode citar quantos
professores achar pe!inente e não esqueça de descrever o
nome e a disciplina ministrada.

Sua resposta

A metodologia de ensino implementada após a suspensão
das aulas presenciais manteve a qualidade?

As atividades acadêmicas desenvolvidas na plataforma vi!ual
de aprendizagem tem sido efetiva do ponto de vista
pedagógico, de forma a garantir o cumprimento do
calendário acadêmico?

Sua resposta

Qual a maior di"culdade encontrada na plataforma vi!ual de
aprendizagem?

Sua resposta

VOCÊ INDICARIA A FBr PARA ALGUÉM?

Justi"que sua resposta em relação à pergunta anterior

Sua resposta

Alguma observação que não tenha sido abordada neste
questionário? Qual?

Sua resposta

Alguma sugestão que possa ser impo!ante à nossa
comunidade acadêmica?

Sua resposta

Enviar
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Masculino

Feminino

Fundamental incompleto

Fundamental completo

Médio incompleto

Médio completo

Graduação incompleto

Graduação completo

Especialização incompleta

Especialização completa

Mestrado incompleto

Mestrado completo

Doutorado incompleto

Doutorado completo

Manhã e tarde

Tarde e noite

Administrativo

Segurança

Serviços Gerais

Serviços Gerais

Segurança

Secretaria Acadêmica

Financeiro

Diretoria

Informática

Biblioteca

Acadêmico (professor ou coordenador)

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. Denunciar
abuso - Termos de Serviço - Política de Privacidade

CPA FBr - Avaliação Interna Técnico
Administrativo 2020
Prezados colaborador, solicitamos sua avaliação nos 
aspectos abaixo, que possibilitam analisar a faculdade por 
vários ângulos importantes para o crescimento da nossa 
instituição.

Nós, da Comissão Própria de Avaliação, em nome da 
Instituição, agradecemos sua participação neste ciclo de 
Avaliação Interna Anual. Sua opinião é muito importante para 
o crescimento de nossa Instituição e lembramos que sua 
participação é voluntária e anônima.

*Obrigatório

Sexo *

Escolaridade *

Horário de trabalho *

Área que trabalha *

Se você pudesse mudar para outro setor, para qual dos relacionados
abaixo seria?

Como você se avalia quanto aos seguintes aspectos: *

Nunca
Não pensei a

respeito
Ás vezes

Quase
sempre

Sempre

Conheço os
objetivos e
importância de
meu trabalho para
o bom andamento
dos processos da
Faculdade?

Reconheço que
cada setor da
Faculdade é um
cliente meu, ao
qual devo atender
de forma e tempo
adequados?

Presto meu
serviço da melhor
maneira possível
para não haver
atraso para outras
pessoas?

A qualidade do
serviço prestado
por minha equipe
é satisfatória?

Tenho que refazer
ou consertar
erros ocorridos
em trabalhos que
realizei?

Costumo deixar
pendências para
resolver em outro
dia?

Me sinto
quali[cado para
realizar meu
trabalho?

Sinto que preciso
de treinamento
para melhorar
meu trabalho?

Me sinto
motivado ao
desempenhar
minhas
atividades?

Sou assíduo?

Sou pontual para
chegar ao
trabalho?

Sou pontual para
entregar os meus
trabalhos?

Sou organizado?

Sou um
pro[ssional
discreto e
mantenho uma
postura
pro[ssional
adequada?

Sou um
pro[ssional
discreto em
minhas
vestimentas?

Adoto uma
linguagem
adequada com os
alunos e colegas
de trabalho?

Exponho minhas
questões
pessoais em
horário de
trabalho?

Comento
questões
relacionadas ao
meu trabalho com
colegas de outro
setor?

Me sinto
reconhecido
pro[ssionalmente
pelos colegas de
trabalho?

Me sinto
reconhecido
pro[ssionalmente
pelo meu chefe?

Me sinto
reconhecido
pro[ssionalmente
pela direção?

Me considero
competente no
desempenho de
minhas
atividades?

Considero meu
salário de acordo
com o mercado?

Gosto de
trabalhar na
Faculdade?

Gostaria de sair
da Faculdade?

Indicaria a
Faculdade para
algum amigo?

Indicaria a
Faculdade para
alguém trabalhar?

Você vê
possibilidade de
crescimento
pro[ssional na
Faculdade?

Gostaria de
continuar
trabalhando na
Faculdade daqui
há 5 anos?

Conheço os
objetivos e
importância de
meu trabalho para
o bom andamento
dos processos da
Faculdade?

Reconheço que
cada setor da
Faculdade é um
cliente meu, ao
qual devo atender
de forma e tempo
adequados?

Presto meu
serviço da melhor
maneira possível
para não haver
atraso para outras
pessoas?

A qualidade do
serviço prestado
por minha equipe
é satisfatória?

Tenho que refazer
ou consertar
erros ocorridos
em trabalhos que
realizei?

Costumo deixar
pendências para
resolver em outro
dia?

Me sinto
quali[cado para
realizar meu
trabalho?

Sinto que preciso
de treinamento
para melhorar
meu trabalho?

Me sinto
motivado ao
desempenhar
minhas
atividades?

Sou assíduo?

Sou pontual para
chegar ao
trabalho?

Sou pontual para
entregar os meus
trabalhos?

Sou organizado?

Sou um
pro[ssional
discreto e
mantenho uma
postura
pro[ssional
adequada?

Sou um
pro[ssional
discreto em
minhas
vestimentas?

Adoto uma
linguagem
adequada com os
alunos e colegas
de trabalho?

Exponho minhas
questões
pessoais em
horário de
trabalho?

Comento
questões
relacionadas ao
meu trabalho com
colegas de outro
setor?

Me sinto
reconhecido
pro[ssionalmente
pelos colegas de
trabalho?

Me sinto
reconhecido
pro[ssionalmente
pelo meu chefe?

Me sinto
reconhecido
pro[ssionalmente
pela direção?

Me considero
competente no
desempenho de
minhas
atividades?

Considero meu
salário de acordo
com o mercado?

Gosto de
trabalhar na
Faculdade?

Gostaria de sair
da Faculdade?

Indicaria a
Faculdade para
algum amigo?

Indicaria a
Faculdade para
alguém trabalhar?

Você vê
possibilidade de
crescimento
pro[ssional na
Faculdade?

Gostaria de
continuar
trabalhando na
Faculdade daqui
há 5 anos?

Como é seu relacionamento interpessoal com: *

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

Os colegas de
equipe

Os colegas de
OUTRA equipe

Meu chefe
imediato

Chefes de outras
áreas

Direção
Acadêmica

Direção Geral

Coordenadores
de curso

Professores

Alunos

Os colegas de
equipe

Os colegas de
OUTRA equipe

Meu chefe
imediato

Chefes de outras
áreas

Direção
Acadêmica

Direção Geral

Coordenadores
de curso

Professores

Alunos

Avalie a Faculdade quanto aos itens seguintes: *

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

O ambiente de
trabalho

Preocupação da
Faculdade com
questões
ambientais

Preocupação da
Faculdade
quanto ao bem-
estar dos
funcionários.

Preocupação da
Faculdade
quanto à
quali[cação de
seus funcionários

Comunicação
interna sobre
assuntos gerais

Informações
gerais sobre os
processos
realizados pelos
setores

Informações
sobre a interação
das atividades de
seu setor com os
demais setores
da Faculdade

Liberdade para
expor suas ideias
para a che[a
imediata

Liberdade para
questionamento
para a che[a
imediata

Retorno
(feedback)
quanto à
qualidade de seu
serviço

Informação
quanto às
normas e
procedimentos
da Faculdade

Disponibilidade
de material para
o
desenvolvimento
do trabalho

Qualidade do
material
disponibilizado
para o
desenvolvimento
do trabalho

Segurança nas
instalações da
Faculdade

O ambiente de
trabalho

Preocupação da
Faculdade com
questões
ambientais

Preocupação da
Faculdade
quanto ao bem-
estar dos
funcionários.

Preocupação da
Faculdade
quanto à
quali[cação de
seus funcionários

Comunicação
interna sobre
assuntos gerais

Informações
gerais sobre os
processos
realizados pelos
setores

Informações
sobre a interação
das atividades de
seu setor com os
demais setores
da Faculdade

Liberdade para
expor suas ideias
para a che[a
imediata

Liberdade para
questionamento
para a che[a
imediata

Retorno
(feedback)
quanto à
qualidade de seu
serviço

Informação
quanto às
normas e
procedimentos
da Faculdade

Disponibilidade
de material para
o
desenvolvimento
do trabalho

Qualidade do
material
disponibilizado
para o
desenvolvimento
do trabalho

Segurança nas
instalações da
Faculdade

Como você avalia os seguintes aspectos físicos da Faculdade? *

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

Limpeza de meu
local de trabalho

Iluminação de
meu local de
trabalho

Acústica (som)
de meu local de
trabalho

Limpeza dos
banheiros

Comunicação
interna sobre
assuntos gerais

Temperatura das
demais
dependências da
Faculdade

Iluminação das
demais
dependências da
Faculdade

Segurança das
demais
dependências da
Faculdade

Há um local
especí[co para
realizar as
refeições?

Há um local
especí[co para
guardar (manter
a temperatura
adequada)
minhas
refeições?

Há um local
especí[co para
aquecer minhas
refeições?

Qualidade do
material
disponibilizado
para o
desenvolvimento
do trabalho

Limpeza de meu
local de trabalho

Iluminação de
meu local de
trabalho

Acústica (som)
de meu local de
trabalho

Limpeza dos
banheiros

Comunicação
interna sobre
assuntos gerais

Temperatura das
demais
dependências da
Faculdade

Iluminação das
demais
dependências da
Faculdade

Segurança das
demais
dependências da
Faculdade

Há um local
especí[co para
realizar as
refeições?

Há um local
especí[co para
guardar (manter
a temperatura
adequada)
minhas
refeições?

Há um local
especí[co para
aquecer minhas
refeições?

Qualidade do
material
disponibilizado
para o
desenvolvimento
do trabalho

Deixe alguma sugestão para melhoria da Faculdade

Sua resposta

Caso queira, deixe algum elogio sobre algum aspecto da Faculdade

Sua resposta

Se achar necessário, faça sua reclamação sobre pontos que lhe
incomodam na Faculdade.

Sua resposta

Enviar
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Masculino

Feminino

Matutino

Noturno

Matutino/noturno

Especialização

Mestrado - cursando

Mestrado - concluído

Doutorado - cursando

Doutorado - concluído

Pós doutorado

CPA FBr - Avaliação Interna Docentes
2020/Graduação
Prezado professor, solicitamos sua avaliação nos aspectos 
abaixo, que possibilitam analisar a faculdade por vários 
ângulos importantes para o crescimento da nossa instituição. 
Lembramos que sua participação é voluntária e anônima.

Nós, da Comissão Própria de Avaliação, em nome da 
Instituição, agradecemos sua colaboração, que tem sido 
fundamental para o êxito de nossa Avaliação Interna Anual.

*Obrigatório

Sexo *

Idade *

Sua resposta

Você ministra aula em quantos cursos da Instituição? *

Sua resposta

Curso a ser avaliado no momento *
Para professores que atuam em mais de um curso, deverão preencher um questionário por curso

Sua resposta

Turno *

Tempo total de docência na graduação *

Sua resposta

Tempo que trabalha na instituição *

Sua resposta

Formação Acadêmica *

Publicações *
Informe o título e o periódico da publicação

Sua resposta

Autoavaliação *

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

Motivação com que
realiza seu trabalho

Pontualidade

Assiduidade

Participação das
reuniões
acadêmicas/pedagógicas

Participação das
avaliações institucionais

Conhecimento da missão
da Instituição

Aulas ministradas de
acordo com a ementa

Elaboração de avaliações
condizentes ao conteúdo
ministrado

Diversidade na didática
de aulas

Contextualização da
disciplina

Relaciona a teoria à
prática sempre que
possível?

Motivação com que
realiza seu trabalho

Pontualidade

Assiduidade

Participação das
reuniões
acadêmicas/pedagógicas

Participação das
avaliações institucionais

Conhecimento da missão
da Instituição

Aulas ministradas de
acordo com a ementa

Elaboração de avaliações
condizentes ao conteúdo
ministrado

Diversidade na didática
de aulas

Contextualização da
disciplina

Relaciona a teoria à
prática sempre que
possível?

Seu relacionamento interpessoal com: *

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

Alunos

Colaboradores
da biblioteca,
serviços gerais,
suporte técnico,
apoio aos
professores e
segurança

Colaboradores
do
departamento
pessoal e
Ynanceiro

Colaboradores
da secretaria
acadêmica e
atendimento
aos aluno

Coordenador de
curso

Direção
Acadêmica

Direção Geral

Demais
professores

Colaboradores
da ReprograYa

Alunos

Colaboradores
da biblioteca,
serviços gerais,
suporte técnico,
apoio aos
professores e
segurança

Colaboradores
do
departamento
pessoal e
Ynanceiro

Colaboradores
da secretaria
acadêmica e
atendimento
aos aluno

Coordenador de
curso

Direção
Acadêmica

Direção Geral

Demais
professores

Colaboradores
da ReprograYa

Avaliando a Instituição *

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

Ambiente de
trabalho

Segurança para
acesso e nas
dependências da
Institiuição

Política de cargos,
salários,
benefícios e
planos de carreira

Política de
incentivo à
pesquisa e
participação em
eventos cientíYcos

Quanto ao
incentivo ao
aperfeiçoamento
dos professores

Programa para
promoção de
iniciativas de
responsabilidade
social

Envolvimento da
Instituição no
desenvolvimento
de atividades que
atendam à
comunidade
regional

Sua expectativa
quanto ao
crescimento e/ou
sucesso da
Instituição

Meios de
divulgação de
notícias (intranet,
e-mail, outros)

Divulgação do
Plano de
Desenvolvimento
Institucional - PDI

Organização dos
processos
administrativos
(início e término
do semestre)

Comunicação
interna com os
professores

Comunicação
interna com os
alunos

O programa de
apoio à inserção
dos alunos no
mercado de
trabalho

Programa de
relacionamento
com os ex-alunos

Comprometimento
com a
conservação
ambiental

Comprometimento
com a melhoria da
qualidade de vida
no trabalho - QVT

A Instituição
respeita as
diferenças
individuais
referentes a
crenças ou outros
temas?

Ambiente de
trabalho

Segurança para
acesso e nas
dependências da
Institiuição

Política de cargos,
salários,
benefícios e
planos de carreira

Política de
incentivo à
pesquisa e
participação em
eventos cientíYcos

Quanto ao
incentivo ao
aperfeiçoamento
dos professores

Programa para
promoção de
iniciativas de
responsabilidade
social

Envolvimento da
Instituição no
desenvolvimento
de atividades que
atendam à
comunidade
regional

Sua expectativa
quanto ao
crescimento e/ou
sucesso da
Instituição

Meios de
divulgação de
notícias (intranet,
e-mail, outros)

Divulgação do
Plano de
Desenvolvimento
Institucional - PDI

Organização dos
processos
administrativos
(início e término
do semestre)

Comunicação
interna com os
professores

Comunicação
interna com os
alunos

O programa de
apoio à inserção
dos alunos no
mercado de
trabalho

Programa de
relacionamento
com os ex-alunos

Comprometimento
com a
conservação
ambiental

Comprometimento
com a melhoria da
qualidade de vida
no trabalho - QVT

A Instituição
respeita as
diferenças
individuais
referentes a
crenças ou outros
temas?

Recursos tecnológicos oferecidos pela instituição para o
desempenho das suas atividades *

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

Internet (facilidade
de
acesso/velocidade)

Plataforma virtual
de aprendizagem

Laboratório
(facilidade para
reservas)

Laboratório
(quantidade de
computadores)

Projetor
(disponibilidade e
sistema de
reserva)

Sistema de
lançamento de
notas e
frequências
(facilidade de
acesso e
conYabilidade)

Internet (facilidade
de
acesso/velocidade)

Plataforma virtual
de aprendizagem

Laboratório
(facilidade para
reservas)

Laboratório
(quantidade de
computadores)

Projetor
(disponibilidade e
sistema de
reserva)

Sistema de
lançamento de
notas e
frequências
(facilidade de
acesso e
conYabilidade)

PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM *

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

Acesso a sala
de aula

Organização
visual, imagem
e som

Facilidade na
postagem das
aulas gravadas,
atividades,
avaliações e
material

Localização das
aulagravadas,
atividades,
avaliações e
material

Comunicação e
interação
professor e
aluno

Oferece
segurança ao
professor e ao
aluno

Acesso a sala
de aula

Organização
visual, imagem
e som

Facilidade na
postagem das
aulas gravadas,
atividades,
avaliações e
material

Localização das
aulagravadas,
atividades,
avaliações e
material

Comunicação e
interação
professor e
aluno

Oferece
segurança ao
professor e ao
aluno

BIBLIOTECA VIRTUAL *

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
Não se
aplica

Acesso aos
livros digitais
e aos
periódicos

Diversidade
bibliográYca

Sistema de
busca

Organização
visual

Acesso aos
livros digitais
e aos
periódicos

Diversidade
bibliográYca

Sistema de
busca

Organização
visual

Acervo oferecido pela biblioteca para o desenvolvimento de
suas atividades *

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

Qualidade

Quantidade

Disponibilidade

Prazo de
empréstimo aos
professores

Qualidade

Quantidade

Disponibilidade

Prazo de
empréstimo aos
professores

Serviço de reprogra!a para o desenvolvimento de suas
atividades *

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

Qualidade das
cópias

Atendimento

ConYança (não
perder
materiais)

Rapidez no
atendimento

Qualidade das
cópias

Atendimento

ConYança (não
perder
materiais)

Rapidez no
atendimento

Salas de aula *

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

Acústica,
iluminação e
temperatura

Limpeza

Qualidade do
quadro

Mobiliário
(conforto)

Qualidade dos
pincéis e
apagadores

Quantidade de
aluno por
turma

Acústica,
iluminação e
temperatura

Limpeza

Qualidade do
quadro

Mobiliário
(conforto)

Qualidade dos
pincéis e
apagadores

Quantidade de
aluno por
turma

Salas dos professores *

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

Acústica,
iluminação e
temperatura

Limpeza

Mobiliário
(conforto)

Acústica,
iluminação e
temperatura

Limpeza

Mobiliário
(conforto)

Demais instalações *
Banheiros, corredores, entre outros

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

Limpeza

Iluminação

Temperatura

Mobiliário
(conforto)

Limpeza

Iluminação

Temperatura

Mobiliário
(conforto)

Avaliando a Direção Acadêmica *

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

Comunicação com
os professores

Comunicação com
os alunos

Informações de
interesse coletivo

Disponibilidade
para atendimento
e solução de
problemas

Postura ética e
proYssional

Disponibilidade no
atendimento aos
professores

Comprometimento
na melhoria da
qualidade do
ensino

Comunicação com
os professores

Comunicação com
os alunos

Informações de
interesse coletivo

Disponibilidade
para atendimento
e solução de
problemas

Postura ética e
proYssional

Disponibilidade no
atendimento aos
professores

Comprometimento
na melhoria da
qualidade do
ensino

Avaliando a Direção Geral *

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

Comunicação com
os professores

Comunicação com
os alunos

Informações de
interesse coletivo

Disponibilidade
para atendimento
e solução de
problemas

Postura ética e
proYssional

Disponibilidade no
atendimento aos
professores

Comprometimento
na melhoria da
qualidade do
ensino

Comunicação com
os professores

Comunicação com
os alunos

Informações de
interesse coletivo

Disponibilidade
para atendimento
e solução de
problemas

Postura ética e
proYssional

Disponibilidade no
atendimento aos
professores

Comprometimento
na melhoria da
qualidade do
ensino

Avaliando a Coordenação de Curso *

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

Comunicação
com os
professores

Comunicação
com os alunos

Informações de
interesse coletivo

Disponibilidade
para atendimento
e solução de
problemas

Mediação de
situações
conaitosas entre
alunos e
professores?

Mediação de
situações
conaituosas
entre alunos?

Postura ética e
proYssional

Disponibilidade
no atendimento
aos alunos

Grau de
autonomia
concedido aos
professores para
o
desenvolvimento
das atividades
docentes

Informação dos
resultados de
avaliações
internas e
externas para o
aperfeiçoamento
do curso?

Você recebe
informações
sobre o seu
desempenho?

Abertura a
reclamações e
sugestões

Comunicação
com os
professores

Comunicação
com os alunos

Informações de
interesse coletivo

Disponibilidade
para atendimento
e solução de
problemas

Mediação de
situações
conaitosas entre
alunos e
professores?

Mediação de
situações
conaituosas
entre alunos?

Postura ética e
proYssional

Disponibilidade
no atendimento
aos alunos

Grau de
autonomia
concedido aos
professores para
o
desenvolvimento
das atividades
docentes

Informação dos
resultados de
avaliações
internas e
externas para o
aperfeiçoamento
do curso?

Você recebe
informações
sobre o seu
desempenho?

Abertura a
reclamações e
sugestões

Avaliando o Curso *

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

Serviço de apoio
ao professor

Comunicação
com os
professores

Comunicação
com os alunos

Organização dos
processos
administrativos:
inicio ao término
do semestre

Cooperação dos
professores no
desenvolvimento
de atividades
interdisciplinares

Os órgãos
colegiados
contribuem para
a organização e a
gestão do curso?

Você conhece o
Projeto
Pedagógico do
Curso - PPC?

Os alunos são
esclarecidos
quanto ao
Pedagógico do
Curso?

Os alunos são
esclarecidos
quanto ao perYl
do proYssional
formado pelo
curso?

São oferecidas
disciplinas ou
atividades que
tratem de
questões étnico
raciais?

Os professores
são incentivados
a participar de
conselhos,
colegiados e
comissões?

Serviço de apoio
ao professor

Comunicação
com os
professores

Comunicação
com os alunos

Organização dos
processos
administrativos:
inicio ao término
do semestre

Cooperação dos
professores no
desenvolvimento
de atividades
interdisciplinares

Os órgãos
colegiados
contribuem para
a organização e a
gestão do curso?

Você conhece o
Projeto
Pedagógico do
Curso - PPC?

Os alunos são
esclarecidos
quanto ao
Pedagógico do
Curso?

Os alunos são
esclarecidos
quanto ao perYl
do proYssional
formado pelo
curso?

São oferecidas
disciplinas ou
atividades que
tratem de
questões étnico
raciais?

Os professores
são incentivados
a participar de
conselhos,
colegiados e
comissões?
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ANEXO D - RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO: ALUNOS 
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Uma excelente faculdade 

Faculdade de excelentíssima qualidade! 

Uma boa faculdade  

Faculdade que se preocupa com o aluno, com Excelentes professores e preço acessível 

Uma faculdade onde a prioridade é o aluno. 

Faculdade boa 

Ótimo corpo docente. 

Uma instituição maravilhosa 

Não perde em qualidade para outras instituições de renome! Por este motivo 

recomendo. 

Ótimo investimento. Melhor custo benefício. 

A FBR facilita o engresso do aluno, devido o valor da mensalidade ser de acordo com a 

realidade do brasileiro. 

Ótima localização e profissionais com muita bagagens profissionais, que contribuem 

para o aprendizado dos alunos! 

Eu gosto, é uma faculdade que atende a nossa necessidade como aluno, sem 

burocracia. Eu indico sim! 

Custo benefício 

Indicaria a FBr por ser uma ótima faculdade! 

Instituição séria que se preocupa muito de todas as formas com o bem estar de seus 

acadêmicos. 

Tem um ensino de qualidade e muita facilidades para pagamento. 

Uma faculdade que tem mostrado o interesse no ensino. 

Indicaria perfeitamente, pois é uma instituição muito profissional e competente. 

Me sinto acolhida e faz de tudo pra que o aluno prossiga 

Excelente Faculdade 
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Ótima qualidade da instituição e dos professores 

Excelência na educação 

Por ser uma excelente Instituição de Ensino, sempre indico a Faculdade FBr. 

É uma universidade ótima que se importa muito com a aprendizagem do aluno diferente 

de outras . 

Instituição muito boa. 

É uma ótima faculdade, bem estruturada com excelentes professores 

Ótima instituição. 

Sempre buscando a melhoria da qualidade para os alunos 

Ótima instituição 
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ANEXO E - RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
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ANEXO F - QUESTIONÁRIO DA AVALIAÇÃO: DOCENTES 
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Daqui há cinco anos, você gostaria estar trabalhando na Faculdade Brasília? 

Justifique sua resposta. 
 

Daqui há cinco anos gostaria de estar trabalhando na Faculdade, pois é certo que 

haverão outros cursos e possibilidade de produzir academicamente. 

Sim. Trata-se de uma IES que confere autonomia aos docentes, além de oferecer 

excelentes condições para o sistems de aprendizagem. 

Sim, pelo ambiente agradável de trabalho e pelo crescimento da FBr e as oportunidades 

que teremos de crescer juntos. Empresa justa no relacionamento com colaboradores e 

professores. 

Sim. Gosto de desenvolver um bom trabalho, sem necessidade de migrar. 

sim. bom ambiente de trabalho e sólido projeto de crescimento com amparo ao 

professor 

Sim. Excelente ambiente para trabalhar. 

Sim. Pelo que a instituição proporciona. 

Com certeza. Devido ao comprometimento da IES com alunos, professores e 

comunidade. 

sim 

 

 

Você indicaria alguém para trabalhar na Faculdade Brasília? Justifique sua resposta. 

Indicaria, por causa do ambiente de trabalho e pelo respeito com que os professores 

são tratados 

Sim. É uma IES séria, firme no propósito de se tornar referência no DF. 

Sim, totalmente. Pelos mesmos motivos citados acima. 

Sim. Pelo compromisso que a instituição tem com os discentes e docentes. 

sim. bom relacionamento entre parte acadêmica e administrativa, alunos e coordenação 

Sim. Excelente ambiente para trabalhar. 

Sim. Pela qualidade. 

Sim, tendo em vista o ótimo ambiente de trabalho. 

Sim, pelo respeito ao trabalho do professor e pelas condições de trabalho 
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Deixe alguma sugestão para nossa Instituição 

Continue com o projeto de ser uma IES referência no DF e Entorno 

Um trabalho de isolamento acústico nas salas de aula 

Criar cursos de extensão como de cuidadores de idosos, e de estética. 

Criar cursos de extensão em várias áreas do conhecimento 

 

Deixe alguma crítica para melhoria de nossa Instituição 

Não se aplica 

Ampliar o processo de incentivo do aluno e dos egressos ao Mercado de Trabalho 

Ainda não tenho críticas. 

 


