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APRESENTAÇÃO 

 

A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 31 de Outubro. As classes 

foram separadas por curso e período, deslocadas aos laboratórios de informática, 

a fim de responderem questões concernentes à avaliação institucional, atendendo 

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

SINAES Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 

Aos docentes foi enviado por e.mail a disponibilização de um link, em que 

cada um pode acessar e responder da forma mais cômoda que lhe conviesse. 

Já ao pessoal técnico administrativo foi designado um laboratório de 

informática para que dentro do período de trabalho no seu melhor momento 

respondessem a pesquisa. 

Baseado na tabulação das informações 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 mesmo foi mais significativo. Concomitante a 

isto, considerou-se como reprovado a soma dos conceitos, "ruim" e "péssimo". 

 

1. CORPO DISCENTE 

 

Está registrado na Tabela 1 o universo dos estudantes regularmente 

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

pesquisa. Houve nesta pesquisa uma participação menos expressiva em 

comparação com a anterior, feita em junho, isto é, dos 70,14% dos que 

participaram da pesquisa, nesta chegou-se a 54,78%. 

 

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

CURSOS N % MATRICULADOS 

A D M 

S I S  

REDES 

168 

60 

7 

71,49 

62,50 

28,00 

235 

96 

25 

TOTAL 195 54,78 356 

N = amostra 
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Na avaliação quanto aos atendimentos e serviços prestados pelos 

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

71,17% a direção, coordenação de cursos e secretaria acadêmica, 

tesouraria/financeiro, biblioteca, cantina, limpeza e manutenção predial. Apenas a 

reprografia (xerox) com 67,33%, recepção em 63% e o suporte de informática 

teve uma aprovação de apenas 39,08%. Em relação ao suporte de informática, 

este baixo resultado se deve aos alunos do 5º módulo de Redes em que 

atribuíram 100% na soma de ruim e péssimo. 

Quanto à avaliação das práticas acadêmicas do corpo docente, todos os 

itens obtiveram aprovação acima de 78,58% referentes à apresentação do 

cronograma de aulas, planejamento de aulas, domínio do conteúdo aplicado, 

pontualidade no cumprimento do horário das aulas, pontualidade no cumprimento 

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

do conteúdo técnico com a prática profissional, manutenção da disciplina durante 

as aulas, estratégias de apresentação dos conteúdos, solução das dúvidas dos 

alunos e as estratégias de avaliação da aprendizagem. Valem destacar as 

aprovações de 95,75% quanto a pontualidade no cumprimento do horário de 

aulas, seguido de 93,58% as estratégias de apresentação dos conteúdos e de 

92% ao domínio do conteúdo aplicado. 

No tocante à infraestrutura física referente às condições de instalações, 

ou seja, capacidade, iluminação, ventilação e acomodação, houve uma aprovação 

acima de 70,75% para o campus da FGP, estacionamento, salas de aulas, 

biblioteca, salas de estudos em grupo e individual na biblioteca, auditório, 

reprografia (xerox), sanitários e cantina. Os maiores índices de aprovação foram 

de 98,25% aos sanitários, 96% para a biblioteca e o auditório em 94%. O menor 

índice foi atribuído aos laboratórios de informática (66,75%). 

Na avaliação da qualidade dos serviços prestados e equipamentos da 

FGP, por apresentarem resultados significativos, os mesmo estão demonstrados 

na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Resultados quanto à qualidade dos serviços prestados. 

 

Serviços 

Aprovação 

% 

Reprovação 

% 

Projetores multimídia 

Retroprojetores 

Micros dos laboratórios 

Micros da biblioteca 

Acesso à Internet nos laboratórios  

Acesso à Internet sem fio 

81,25 

77,92 

56,08 

50,42 

19,50 

11,50 

18,75 

22,08 

43,92 

49,58 

80,50 

88,50 

Aprovação = Soma dos conceitos bom, ótimo e excelente. 
Reprovação = Soma dos conceitos ruim e péssimo. 

 

Deve-se considerar que tais resultados se devem em grande parte pela 

reprovação nos itens em 100% atribuídos pelos alunos do 5º módulo do curso de 

Redes. 

A biblioteca continua muito bem avaliada de modo geral com nível de 

aprovação acima de 94% quanto a quantidade, qualidade e atualização do acervo 

de livros, revistas e periódicos, consulta ao acervo e serviço de empréstimo.  

 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: 96,17% aos objetivos do curso, 89,42% a 

matriz curricular, 87,58% ao projeto pedagógico, 82,25% a missão da FGP, 

79,67% a responsabilidade social, cultural e ambiental e em 70,25% quanto a 

iniciação científica. 

Com base nas respostas dadas nas questões anteriores os estudantes 

avaliaram positivamente acima de 70,50% 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, a extensão universitária 

que compreende palestras, visitas técnicas e seminários e atividades de 

monitoria. O menor resultado foi de aprovação ao apoio da FGP às atividades de 

pesquisa com 68,58%. 



Relatório Auto Avaliação Institucional 
Faculdade Gennari e Peartree – FGP / 2014 

5 

 

Na avaliação da comunicação da FGP, os três cursos atribuíram uma 

aprovação em ordem decrescente de, 76,50% a divulgação de vagas de estágio e 

trabalho, 61,83% a redes sociais, 58,50% a divulgação de notícias da FGP, 

58,08% ao site da FGP, 57,67% a área do aluno no site (atualização e 

informações) e de 53,92% a divulgação de eventos. Nestes resultados também 

pesam aos resultados negativos atribuídos pelos alunos do 5º módulo de Redes. 

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

92,75% na média de bom, ótimo e excelente, sua própria evolução em relação 

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

oferecida pela faculdade, a infraestrutura, corpo docente e grade curricular, os 

serviços educacionais oferecidos e de maneira geral a FGP. Estes resultados 

contradizem as avaliações negativas dadas em algumas questões pelos 

estudantes do 5º módulo de Redes. 

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

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

73,84% responderam que respeitam os horários de aula tanto na entrada quanto 

na  saída, 66,92% estudam regularmente, seja caderno, apostila, livro texto ou 

outro meio, 57,58% fazem exercícios fora da sala de aula para fixar o  conteúdo, 

31,92% dos alunos afirmaram que frequentam a biblioteca e utilizam o acervo e 

18,50% participam de grupo de estudo. 

Nas questões específicas aos alunos do 3º e 4º anos dos cursos de 

Administração e Sistemas de Informação, expressaram aprovação quanto ao 

atendimento e serviços prestados pela supervisão de estagio em 92%. Os alunos 

de SIS aprovaram com 100% a coordenação do projeto de graduação. Já os 

alunos de ADM aprovaram com 68% a orientação do TCC (Trabalho de 

Conclusão de Curso).  

Aos mesmos alunos foi solicitada a avaliação da relação com as 

instituições onde são realizados os estágios, onde resultou em aprovação de 

89,50% assim como 91,50% a aceitação das instituições em receber os 

estagiários da FGP. 

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

Conclusão de Curso (TCC) do curso de Administração dos demais cursos, esta 
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avaliação foi aplicada apenas aos alunos do 4º ano em que 79% aprovaram a 

coordenação, 69% a orientação e 94% a 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 têm da instituição, estão nos resultados alcançados quando avaliaram como 

consideram de uma maneira geral a FGP, apresentados na Tabela 3 e 

comparados com duas avaliações anteriores. 

 

Tabela 3 - Como os alunos consideram a FGP de um modo geral. 
 

                                                                     % ATRIBUÍDA 
C O N C E I T O S 

 

OUT/2013 

 

JUN/2014 

 

OUT/2014 
 

EXCELENTE 

ÓTIMO 

BOM 

RUIM 

PÉSSIMO 

 

22,14 

30,50 

45,72 

1,64 

0 

 

18,42 

31,92 

43,17 

5,00 

1,50 

 

12,67 

28,42 

52,00 

1,58 

5,33 

 

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

se constatar que mantêm-se os níveis dos conceitos "bom" a "excelente", 98,36%,  

93,50% e 93,09% respectivamente nos períodos estudados. Na avaliação dos 

serviços educacionais oferecidos pela FGP, houve uma aprovação de 94,75% por 

parte dos estudantes de Administração, 98.50% dos estudantes de Sistemas de 

Informação e de 86% dos estudantes do curso de Redes de Computadores. Tais 

resultados demonstram mais uma vez que as posturas adotadas pela direção e 

coordenação dos cursos da FGP estão na direção correta manifestada pelos 

estudantes dos três cursos oferecidos. 

Foi ainda solicitado aos alunos que apontassem no máximo cinco pontos 

negativos ou fracos da FGP, que podem ser melhorados, alterados ou 

implantados. Foram unânimes em apontar o acesso a Internet tanto nos 

laboratórios como o acesso sem fio. Cerca de 60% dos estudantes apontaram em 

segundo lugar o estacionamento quanto a iluminação deficiente, número de vagas 
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e ao espaço calçado com pedras. Na mesma proporção apontaram a inconstância 

de temperatura ao ar condicionado, a cantina por falta de variedades de salgados, 

qualidade e alto preço. 

Foram mencionados a falta de cursos de férias e extensão, poucas 

palestras, divulgação da FGP no mercado, o horário de atendimento da 

reprografia (xerox) e por fim a falta de caixas eletrônicos. 

Também foi solicitado que mencionassem no máximo cinco pontos 

positivos ou fortes da FGP e que resultou em primeiro lugar a qualidade e 

seriedade do corpo docente. Muitos apontaram como altamente positivo o ensino 

geral oferecido pela faculdade.  

Destacam-se como pontos fortes a acessibilidade do alunos à direção da 

FGP, a imagem da faculdade no mercado, grade curricular, laboratórios, a 

localização, atendimento da secretaria e do financeiro, a psicopedagoga e a 

limpeza em geral. Vale destacar o desconto nas mensalidades proporcionadas 

pelas provas institucionais.      

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

expressos nesta pesquisa e comparando com os resultados das pesquisas 

anteriores, tem-se mantido em nível elevado. Com isto, nota-se a busca constante 

da qualidade e seriedade da Instituição no desempenho de suas atividades com 

os cursos oferecidos, bem como a sua efetividade observada nos resultados das 

pesquisas anteriores.  

 

2. CORPO DOCENTE 

 

 De um total de 31 docentes, 48,39% que representam 15 deles, 

responderam a pesquisa. Vale esclarecer que desse total, nem todos ministram 

aulas para os três cursos que são Administração de Empresas, Sistemas de 

Informação e Redes de Computadores.   

 Ao atendimento prestado pelos diversos setores da FGP, apenas o 

recursos humanos (Pederneiras) teve uma reprovação de 7% como ruim. Neste 

item houve uma significativa melhora em relação a pesquisa anterior feita e junho 

em que 19% foi atribuída ao conceito ruim e 5% em péssimo. Os demais setores 

obtiveram 100% de aprovação, sendo direção acadêmica, coordenação 
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acadêmica dos três cursos, coordenação de extensão, secretaria acadêmica, 

tesouraria/financeiro, suporte de informática, biblioteca, reprografia (xerox), 

cantina e recepção/telefonista. Também estão contemplados nesta aprovação de 

100% a manutenção predial (conservação, manutenção civil e elétrica) e a 

manutenção externa (jardim, gramado, estacionamento, etc). 

 Avaliando-se a comunicação dos setores e serviços desenvolvidos pela 

FGP, houve uma aprovação em 100% a direção acadêmica, coordenação 

acadêmica do curso de Sistemas de Informação, secretaria acadêmica, 

tesouraria/financeiro e biblioteca. São apresentados em ordem decrescente os 

setores e serviços aprovados como sendo; 91,67% a coordenação acadêmica do 

curso de Administração, 87% ao recurso humanos e suporte técnico, 80% a 

coordenação de extensão e divulgação de eventos, 78,57% a redes sociais, 73% 

a divulgação de notícias da FGP e por fim, 67,28 ao site da FGP – atualização e 

informações.   

 Permanece ainda um clima organizacional altamente positivo no ambiente 

de trabalho da FGP, manifestado pelos docentes na pesquisa anterior feita em 

junho e novamente confirmado com aprovação de 100% em relação aos 

relacionamentos profissional e pessoal com a direção acadêmica, coordenação 

acadêmica dos três cursos, coordenação de extensão, relacionamento com a 

secretaria acadêmica, relacionamento com os demais docentes dos cursos, 

relacionamento com os discentes do curso em que lecionam, respeitos ao 

cumprimento de horários, prazos com documentos, lançamentos de notas, 

conteúdos e falta, etc.  

 Com nível de conhecimento acima de 76,92%, ou seja, a soma de 

“conheço muito” e “conheço” manifestados pelos docentes, referem-se à missão 

da FGP, objetivos, projeto pedagógico e matriz curricular do curso que leciona e, 

responsabilidade social, cultural e ambiental. Já 53,84% manifestaram 

desconhecimento a iniciação científica e pesquisa. 

 Tem-se uma conceituação acima de 87,50% nas avaliações referentes às 

articulações dos objetivos do curso com a matriz curricular e da formação dos 

cursos com o mercado de trabalho para com os três cursos mantidos pela FGP, 

apoio da FGP as atividades de pesquisa, extensão universitária (palestras, visitas 

técnicas e seminários) e atividades de monitoria. 
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 Com relação à infraestrutura física da FGP referente as condições das 

instalações (capacidade física, capacidade para atendimentos, iluminação, 

ventilação, climatização e acomodações) tem-se uma aprovação de 100% o 

campus da FGP, estacionamento, salas dos professores e das coordenações, 

secretaria acadêmica, tesouraria/financeiro, sala do RH, salas de aulas, sala do 

suporte técnico, biblioteca, salas de estudos em grupo (biblioteca), espaço para 

estudo individual (biblioteca), auditório, sanitários e cantina. 93% aprovaram a 

reprografia (xerox) e 86% os laboratórios de informática. 

 Na avaliação da qualidade dos serviços e equipamentos da FGP, houve 

uma aprovação acima de 74% para o acesso a Internet nos laboratórios, Site: 

área do professor, projetores multimídia, retroprojetores, micros dos laboratórios, 

micros da biblioteca, e micros da sala dos professores. Mas 54% dos docentes 

reprovaram o acesso da Internet sem fio.   

 Em relação a biblioteca, tem aprovação de 100% dos docentes a qualidade 

e atualização do acervo de revistas e periódicos, serviço de empréstimo e 

aquisição de livros e revistas sugeridos. Para 93% dos professores estão 

aprovados a qualidade e quantidade do acervo de livros, de revistas e periódicos 

assim como a consulta ao acervo de livros, revistas e periódicos. Finalmente 87% 

aprovaram a atualização do acervo de livros. 

 Foi solicitado aos docentes que apresentassem no máximo cinco pontos 

negativos ou fracos da FGP assim como os positivos ou fortes. Em relação aos 

pontos negativos ou fracos foram apontados a Internet, necessidade de maior 

quantidade de equipamentos multimídia, a falta de maior divulgação da faculdade 

no mercado. Também relataram o funcionamento do ar condicionado, a falta de 

iniciação científica, empresa júnior, palestras e mais cursos de graduação.   

Ao mencionarem os pontos positivos ou fortes da FGP, teve maior 

destaque à direção da faculdade, seguido da organização, coordenação, 

seriedade e qualidade e ao corpo docente comprometido. Foi ainda comentado a 

acessibilidade das empresas da região para visitas e foi sugerido a implantação 

de colégio técnico. Isto resultaria em maior número de alunos na graduação e 

melhoria na qualidade dos cursos oferecidos.   

 

3. PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
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 De um total de 10 colaboradores 8 participaram da pesquisa resultando nas 

informações a seguir. 

 Em sua totalidade aprovaram os atendimentos e serviços prestados pela 

direção e coordenações acadêmicas e de extensão, bem como a secretaria 

acadêmica, tesouraria/financeiro, recursos humanos (Pederneiras), suporte de 

informática, biblioteca, recepção/telefonista, limpeza, manutenção predial 

(conservação e manutenção civil e elétrica) e manutenção externa (jardim, 

gramado, estacionamento, etc). Nestes quesitos 12% reprovaram o atendimento e 

serviços prestados pela reprografia (xerox) e cantina.      

 Na avaliação da comunicação dos setores e serviços desenvolvidos pela 

faculdade, houve 100% de aprovação quanto a direção e coordenação acadêmica 

dos cursos oferecidos, bem como da coordenação da extensão. Nesta mesma 

linha foram aprovados com 100% a secretaria acadêmica, tesouraria/financeiro, 

recursos humanos, suporte técnico, biblioteca, divulgação de eventos e de 

notícias da FGP e redes sociais. Apenas o Site da FGP em relação a atualização 

e informações teve uma aprovação de 75%. 

   Todos aprovaram o relacionamento profissional e pessoal com a direção e 

coordenações acadêmicas, coordenação de extensão, secretaria acadêmica, 

docentes e discentes dos cursos de graduação e cumprimentos de horários. 

 Todos os colaboradores aprovaram a infraestrutura física da FGP no que 

se refere as condições de instalações, ou seja, capacidade física, capacidade 

para atendimento, iluminação, ventilação, climatização e acomodação, o campus, 

o estacionamento, sala dos professores, sala da coordenação, secretaria 

acadêmica, tesouraria/financeiro, sala de RH, sala do suporte técnico, laboratórios 

de informática,  biblioteca, auditório, sanitários e cantina. Somente a reprografia 

(xerox)  teve aprovação de 88%. 

 Os colaboradores apontaram em sua maioria as dificuldades com o uso da 

Internet. Apontaram também como pontos negativos a reprografia (xerox), o mau 

uso da sala de descompressão  e a portaria sem controle de entrada e saída 

durante o dia.  

 Como pontos positivos ou fortes apontaram a excelente infraestrutura, a 

organização e comprometimento, a imagem da FGP e a relação com os docentes. 
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 Como comentários sugeriram constantes cursos de capacitação e 

treinamento e todos elogiaram a direção pela simpatia, educação e 

profissionalismo com que são tratados.  

 

4. Comissão Própria de Avaliação FGP:  

 
Prof. Dr. Gilberto Vieira – Presidente e Representante Docente do Curso de 
Administração de Empresas. 
 
Prof. Ms. Rogério Thomazella – Representante Docente do Curso de Sistemas 
de Informação. 
 
Prof. Esp. Renato de Oliveira Diogo – Representante Docente do Curso de 
Tecnologia em Redes de Computadores. 
 
Angélica Aparecida do Carmo Baptistella – Representante Técnico 
Administrativo. 
 
Leonardo Bertholo - Representante Discente do Curso de Administração de 
Empresas. 
 
Paula Fernanda Milani - Representante Discente do Curso de Sistemas de 
Informação. 
 
Rodrigo Luiz Perotto - Representante Discente do Curso de Tecnologia em 
Redes de Computadores. 
 
Telma Regina Raminelli Vilas Boas Volpatto – Representante da Sociedade 
Civil 


