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RELATÓRIO DA PESQUISA INSTITUCIONAL DE 

OUTUBRO DE 2012 

 

A pesquisa foi realizada entre os dias 22 a 26 de Outubro, com alocação 

das classes por curso e período aos laboratórios de informática, para 

responderem as questões da avaliação institucional, em atendimento aos 

requisitos exigidos quanto à concepção, os princípios e as dimensões do SINAES 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.  

Considerou-se como aprovado a soma dos conceitos bom, ótimo e 

excelente nas análises e inferências dos resultados apresentados por todos os 

cursos e, em algumas questões por curso e turma individualmente em que o 

resultado foi mais significativo. Como reprovado a soma dos conceitos, ruim e 

péssimo. 

Está demonstrado na Tabela 1 o universo dos estudantes regularmente 

matriculados em cada curso e o total da amostra dos que participaram da 

pesquisa. Por uma falha na administração deste trabalho, não participaram da 

pesquisa os 50 alunos matriculados no 3º de administração.  Desconsiderando 

esses alunos, a participação no curso é de 65,09% e no total dos 364 alunos 

matriculados nos três cursos, participaram da pesquisa 61,46% deles. 

 

Tabela 1 – Total por cursos de alunos matriculados e que participaram da       
pesquisa. 

CURSOS N % MATRICULADOS 

A D M 

S I S  

REDES 

110 

48 

35 

50,23 

48,48 

76,09 

219 

99 

46 

TOTAL 193 53,02 364 

N = amostra 

 Na avaliação quanto aos atendimentos e serviços prestados pelos 

diversos setores da FGP, obtiveram um nível de aprovação dos alunos acima de 

80% a direção, coordenação de cursos, secretaria acadêmica, 

tesouraria/financeiro, biblioteca, cantina, recepção e limpeza e manutenção. 

Deve-se salientar de forma positiva que na pesquisa anterior feita em junho, 
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houve uma reprova ao atendimento e serviço prestado pelo suporte de informática 

em torno de 28%, e agora baixou para 19,74%. A reprovação mais significativa é 

dirigida a reprografia (xerox) em  35% e que anteriormente foi de 42% com pesos 

próximos dados por todos os cursos e turmas. 

Quanto à avaliação das práticas acadêmicas do corpo docente, no geral 

houve uma aprovação muito boa, isto é, acima de 82% referentes à apresentação 

do cronograma de aulas, planejamento de aulas, pontualidade no cumprimento de 

prazos com documentos, trabalhos e provas, utilização de livros textos, relação do 

conteúdo técnico com a prática profissional, estratégias de apresentação dos 

conteúdos, revisão de conteúdos, bibliografia sugerida e as estratégias de 

avaliação da aprendizagem. Devem-se destacar quatro resultados 

significativamente qualitativos as aprovações atribuídas em 95,86% quanto ao 

domínio do conteúdo aplicado, 93,46% na manutenção da disciplina durante as 

aulas, 91,79% nas estratégias de apresentação dos conteúdos e em 91,02% na 

relação do conteúdo técnico com a prática profissional.  

Em relação à infra-estrutura física referente às condições de instalações, 

houve uma aprovação acima de 83% para o campus da FGP, salas de aulas, 

laboratórios de informática, biblioteca, salas de estudos em grupo e individual na 

biblioteca e cantina. Há de se destacar as aprovações em 97,07% ao auditório e 

93,98% aos sanitários.  Apenas o estacionamento teve um reprovação na ordem 

de 30,25% e reprografia (xerox) em 38,56%.  

No que se refere a qualidade dos serviços prestados e equipamentos, 

ficaram situados entre 70,36% a 91,08% projetores de multimídia, micros dos 

laboratórios e retroprojetores. Com maior peso os estudantes de sistemas de 

informação, em segundo os de redes e em terceiro os de administração, 

expressaram reprovação em 56,42% ao acesso à Internet sem fio e 53,67% ao 

acesso à Internet. Apesar dos resultados negativos serem significativos, houve 

uma grande melhora nestes serviços, isto é, na pesquisa anterior a reprovação ao 

acesso a Internet foi de 70,36% e de 72,39% ao acesso à internet sem fio. Outro 

serviço com reprovação significativa foi em relação aos micros da biblioteca, 

dados por 35% dos alunos de sistemas de informação, 29,60% pelos estudantes 

de administração e 24,33% pelos do curso de redes. 

A biblioteca continua sendo muito bem avaliada no geral com nível de 

aprovação acima de 86,59% quanto a quantidade, qualidade e atualização do 
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acervo de livros, revistas e periódicos, consulta ao acervo e serviço de 

empréstimo. Apesar destes resultados somente o item atualização do acervo de 

livros teve um reprovação em torno de 17% dados pelos alunos de sistemas de 

informação e de redes. 

Avaliando-se o grau de conhecimento em “conheço muito”, “conheço” e 

“desconheço”, as somas dos dois primeiros conceitos têm-se os seguintes 

resultados em ordem decrescente: 91,91% objetivos do curso, 86,16% matriz 

curricular, 79,43% a missão da FGP, 83,82% projeto pedagógico, 74,22% 

responsabilidade social, cultural e ambiental e 64,26% iniciação científica. Todos 

estes itens tiveram uma sensível melhora em relação a pesquisa passada na 

média de 10%. 

Com base nas respostas dadas nas questões anteriores os estudantes 

avaliaram positivamente acima de 75,61% as articulações dos objetivos do curso 

com a matriz curricular, da formação do curso com o mercado de trabalho, a 

relação entre a teoria do curso com a prática profissional, apoio da FGP as 

atividades de pesquisa e atividades de monitoria. Tem-se apenas como resultado 

negativo mais significativo de 35,23% a extensão universitária que compreende 

palestras, visitas técnicas e seminários.  

Deve-se destacar uma melhora em torno de 23% nas considerações da 

comunicação da FGP em relação à pesquisa feita em junho, quanto a divulgação 

de eventos, divulgação de noticias da FGP, divulgação de vagas de estágio e 

trabalho, site da FGP  e área do aluno no site (atualização e informações) e redes 

sociais.  

Nas questões gerais, os discentes dos três cursos consideraram acima de 

91,98% na média de bom a excelente, sua própria evolução em relação aos 

conhecimentos de sua área, o que estudou no curso, a qualidade de ensino 

oferecida  pela faculdade, a infra-estrutura, corpo docente e grade curricular, os 

serviços educacionais oferecidos e de maneira geral a FGP. Mesmo com estes 

resultados altamente positivos, os maiores índices de ruim e péssimo foram 

atribuídos pelos estudantes do curso de redes. 

Ao responderem as questões a seguir se, “assiduamente”, “sempre”, “as 

vezes” e “nunca”, e, considerando-se a soma dos dois primeiros conceitos 

resultaram em: 41,39% dos alunos afirmaram que freqüentam a biblioteca e 

utilizam o acervo, 61,58% estudam regularmente, seja caderno, apostila, livro 
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texto ou outro meio, 61,24% fazem exercícios fora da sala de aula para fixar 

conteúdo, 25,33% participam de grupo de estudo e 80,02% são pontuais e 

respeitam os horários de aula tanto na entrada como na saída.  

Nas questões específicas aos cursos de ADM e SIS, 91,25% dos alunos 

aprovaram os horários de atendimento da supervisão de estágios, 88,75% ao 

atendimento e serviço prestado pela supervisão de estágio, 40% a orientação de 

TCC (ADM), 99% a coordenação do projeto de graduação (SIS), 87,50% a 

relação das instituições onde são realizados os estágios e 95,50% a aceitação 

das instituições em receber os estagiários. 

  Por razões de regimento e plano de ensino que diferem o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) do curso de ADM dos demais cursos, esta avaliação 

foi aplicada aos alunos do 4º ano em que 30% aprovaram a coordenação, 35% a 

orientação e 90% supervisão de estágios. 

Diante de todos os resultados pormenorizados em que os estudantes 

expressaram suas opiniões, uma questão importante que resume todo o conceito 

que eles têm da instituição, estão nos resultados alcançados quando avaliaram 

como consideram de uma maneira geral a FGP, que estão apresentados na 

Tabela 2 e comparados com duas avaliações anteriores. 

 

Tabela 2 - Como os alunos consideram a FGP de um modo geral. 
                                                                    

                                                                %    ATRIBUÍDA 

C O N C E I T O 
 

OUT/2011 

 

JUN/2012 

 

OUT/2012 
 

EXCELENTE 

ÓTIMO 

BOM 

RUIM 

PÉSSIMO 

 

16,82 

40,06 

40,78 

1,78 

0,66 

 

16,83 

31,31 

47,28 

3,06 

1,51 

 

20,13 

41,24 

35,02 

3,03 

0,58 

 

Observando-se os resultados atuais com as avaliações anteriores, pode-

se constatar que vem se mantendo os níveis dos conceitos bom a excelente, 

97,56%, 95,43 e 96,39% respectivamente nos períodos estudados. Na avaliação 

dos serviços educacionais oferecidos pela FGP, houve uma aprovação de 97,40% 



5 

RELATÓRIO CPA FGP 
OUTUBRO 2012 

dos estudantes de administração, 96,75% dos estudantes de sistemas de 

informação e de 82,33% dos estudantes do curso de redes. Tais resultados 

demonstram que as posturas adotadas pela direção e coordenação dos cursos da 

FGP estão na direção correta.  

Pode-se concluir de maneira geral que os níveis de conceituações 

expressos nesta pesquisa e comparando com os resultados das pesquisas 

anteriores, tiveram uma significativa melhora. Com isto, pode-se notar a busca 

constante da qualidade e seriedade da instituição no desempenho de suas 

atividades nos cursos oferecidos.  

 

 

Comissão Própria de Avaliação FGP:  

Prof. Dr. Gilberto Vieira – Presidente e Representante Docente do Curso 
Administração de Empresas 
Prof. Ms. Rogerio Thomazella – Representante Docente Curso Sistemas de 
Informação 
Prof. Esp. Lazaro Lascas Junior – Representante Docente Curso Tecnologia 
em Redes de Computadores 
Angelica Aparecida do Carmo Baptistella – Representante Técnico 
Administrativo 
Danilo Perillo Chiacchio - Representante Discente Curso Tecnologia em Redes 
de Computadores  
Andrea Aparecida Govea Marrega - Representante Discente Curso Sistemas de 
Informação 
Tatiani Talita Polioni - Representante Discente do Curso Administração de 
Empresas 


