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Caruaru, SETEMBRO de 2014 - Ano 3 Nº 7 

Comissão Própria de Avaliação 

CONHECER PARA INTERVIR 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 1 

Disponível online: www.fafica.com 

 

Os cursos de Redes de Computadores 

e Gestão Comercial, ambos 

tecnológicos, foram reconhecidos pelo 

MEC com a nota 4. Nada mais justo 

para quem se dedica tanto buscando 

os melhores resultados. 

 

 

A FAFICA CONTA, NO QUADRO ATUAL DE SEUS/SUAS PROFESSORES/AS, COM UM 

TOTAL DE SETE DOUTORES/AS E QUATORZE DOUTORANDOS/AS FORMADOS/AS 

NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS. ESSE É UM ELEMENTO QUALIFICADOR DA NOSSA 

INSTITUIÇÃO QUE VISA FORMAR PROFISSIONAIS “SOCIALMENTE CRÍTICOS, 

TECNICAMENTE COMPETENTES E HUMANAMENTE SOLIDÁRIOS” 

 

A autoavaliação institucional, enquanto processo coletivo em que a CPA é articuladora, tem 

possibilitado superar desafios e potencializar ações no sentido de qualificar o processo formativo 

que há mais de 50 anos a FAFICA vem empreendendo no chão do agreste pernambucano. Confira 

neste informativo, além de notícias institucionais, o resultado da avaliação da prática docente feita 

pelos/as alunos/as e autovaliação discente 2014.1. No mês de setembro os/as docentes estarão 

fazendo uma ampla avaliação de nossa instituição. Boa leitura.  

 

A FAFICA protocolou no início deste ano junto ao MEC um 
Protocolo de Compromisso que consiste em um conjunto de 
medidas estratégicas a serem implementadas com vistas a promover 
a contínua melhoria da qualidade do curso de BACHARELADO EM 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS. Na ocasião fora criada a CAPC (Comissão de 

Acompanhamento do Protocolo de Compromisso), sendo composta 

de cinco membros: dois docentes do referido curso e mais três 

membros da CPA. Coube a CPA coordenar os trabalhos que já 

resultaram na constituição de dois relatórios que foram enviados ao 

MEC e que estão à disposição da comunidade acadêmica. 

De 3 a 6 de agosto esteve em nossa instituição uma comissão do MEC 

para o processo de RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO do curso de 

FILOSOFIA. Ainda este ano duas novas comissões virão para processos 

regulatórios que envolvem os cursos de Teologia (Reconhecimento) e 

Letras-Espanhol (Renovação de reconhecimento). 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.tinyandmighty.com/wp-content/uploads/2009/11/at-sign.png&imgrefurl=http://www.tinyandmighty.com/author/admin/page/30&usg=__AeSXoxykbIOLtWamw4mHBUGoixc=&h=243&w=249&sz=61&hl=en&start=47&sig2=fzsskXX2bBOf5que7Y3FVQ&zoom=1&tbnid=Ayc6dX840bKW2M:&tbnh=108&tbnw=111&ei=Hhw2UN24OoGQ9gTalIDwDQ&prev=/search?q=@&start=40&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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INDICADORES PESQUISADOS Ótimo Bom Regular Fraco 

1 AUTOAVALIAÇÃO: Você considera sua participação nas aulas deste/a 

professor/a no que diz respeito à presença nas aulas: 
63,7% 30,7% 3,2% 0,2% 

2 AUTOAVALIAÇÃO: Você considera sua participação nas aulas deste/a 

professor/a no que diz respeito à interação com os assuntos que ele/a 

apresenta: 

38,8% 44,6% 13,2% 1,0% 

3 AUTOAVALIAÇÃO: Você considera sua participação nas aulas deste/a 

professor/a no que diz respeito à leitura dos textos sugeridos: 
36,8% 47,1% 11% 2% 

4 AUTOAVALIAÇÃO: Você considera sua participação nas aulas deste/a 

professor/a no que diz respeito à atitude de escuta e atenção à fala dele/a: 
61,5% 31,5% 2,7% 0,2% 

5 AUTOAVALIAÇÃO: Você considera sua participação nas aulas deste/a 

professor/a no que diz respeito à atitude de escuta e atenção à fala de seus/suas 

colegas de turma: 

52,2% 38,8% 3,9% 1% 

6 AUTOAVALIAÇÃO: Você considera sua participação nas aulas deste/a 

professor/a no que diz respeito ao tempo que você disponibiliza para o estudo 

além da sala de aula: 

33,9% 39% 21,2% 2% 

7 AUTOAVALIAÇÃO: Você considera sua participação nos eventos 

extraclasses (Congressos, fórum, palestras, mostras, feiras, seminários, chás, 

Encontros de Ensino, Pesquisa e Extensão etc.) 

37,3% 44,4% 11,2% 4,1% 

 

INDICADORES PESQUISADOS Ótimo Bom Regular Fraco 

1 O/a professor/a cumpre o horário das aulas definido pela 

faculdade? 
79,4% 15,1% 3,2% 1,9% 

2 Você considera a frequência do/a professor/a de modo: 82,1% 13,6% 2,7% 1,2% 

3 Você considera que o/a professor/a domina os conteúdos que 

ensina, de modo: 
79,3% 14,4% 4% 1,8% 

4 O/a professor/a promove tarefas interessantes para favorecer o 

aprendizado? 
60,4% 25,6% 9,2% 4,3% 

5 O/a professor/a usa uma linguagem clara na vivência dos 

conteúdos formativos? 
69,4% 21,5% 5,9% 2,8% 

6 O/a professor/a orienta com clareza os trabalhos propostos? 70,8% 20,2% 5,6% 2,8% 

7 O/a professor/a propõe avaliações que valorizam a reflexão mais 

que a memorização? 
66,8% 22% 6,7% 4% 

8 O/a professor/a demonstra coerência entre as avaliações propostas 

e os conteúdos desenvolvidos em sala de aula? 
71,9% 19,8% 5,4% 2,4% 

9 O/a professor/a procura fazer associação entre teoria e prática e 

tem conseguido relacionar os conteúdos trabalhados com a solução 

de problemas na área para a qual você está sendo formado/a? 

68,4% 21,7% 6,5% 2,8% 

10 O/a professor/a promove a interação entre os/as alunos/as na sala 

de aula? 
67,9% 22,2% 5,9% 3,5% 

11 O/a professor/a procura criar uma atmosfera agradável para o 

desenvolvimento das aulas? 
67,9% 22,1% 5,6% 3,8% 

12 O/a professor/a trata todos/as os/as alunos/as igualmente, com 

cordialidade e respeito? 
83,4% 11,6% 2,9% 1,6% 

13 O/a professor/a conduz as aulas com entusiasmo? 72,2% 19,1% 5,3% 2,8% 
INDICADORES PESQUISADOS Sim Não  

 14 O/a professor/a incentiva você a participar dos eventos extra-

classes promovidos pela Faculdade? 
85,4% 14% 

 

15 O/a professor/a apresenta o Plano de Ensino da disciplina para o 

semestre? 
95,1% 4,4% 

16 O/a professor/a trabalha os conteúdos propostos no Plano de 

Ensino? 
95,4% 4,1% 

 

Somados os percentuais, 

quando não atingem 100% 

é porque alguns 

pesquisados/as não deram 

resposta à questão. 

SETEMBRO 

1º - Wilson Rufino / 23 – Cacilda Tenório 

29 – Dorgiane Sobral 

 

 

 

http://www.fafica.com/

