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1. INTRODUÇÃO 

A Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida (FESAR) é um 

estabelecimento de ensino superior, mantida pela Mantida pela Sociedade de 

Educação, Cultura e Tecnologia da Amazônia (SECTA), pessoa jurídica de 

natureza privada, constituída como sociedade anônima de capital fechado, com 

fins lucrativos, oferece os Cursos de Medicina, Direito e Enfermagem. 

Credenciada pela Portaria MEC Nº 3.006, de 23/09/2004, publicada no DOU de 

27/09/2004, Instituição de Ensino Superior de caráter privado, com sede Av. 

Brasil, 1435, Setor Alto Paraná, Redenção PA, telefone (94) 3424-1304, CEP 

45028-080, na cidade de Redenção, Pará. 

A Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida (FESAR) têm 

marcado sua trajetória, buscando sempre a excelência do ensino, ampliando cada 

vez mais suas atividades nas áreas de graduação, pós-graduação, extensão e 

pesquisa, realizando um trabalho de qualidade.  

A necessidade social de permanência os cursos da FESAR se justifica por 

vários fatores, entre eles a localização geoeconomia de Redenção que, 

conjuntamente como sua região polarizada,  envolvendo os municípios de Pau 

D’Arco, Rio Maria, Xinguara, Sapucaia, Floresta do Araguaia e Conceição do 

Araguaia apresenta uma população estimada 2019 (IBGE) de 227.000 hab. Com 

10.212 alunos matriculados no ensino Médio. 

A cidade de Redenção tem apenas 40 anos de emancipação política está 

distante de Palmas mais de 400km e dista de Belém, capital do estado 

aproximadamente 900 km. Apesar de a sua localização ser bem afastada dos 

grandes centros, Redenção já respira ares de cidade grande constituindo-se em 

Polo Comercial da região sul do Pará, com a sua economia basicamente voltada 

para a pecuária e o comércio. Redenção tem a 11ª maior arrecadação fiscal do 

estado sendo uma das maiores cidades do Pará, com uma população estimada 

em 2019 de 84.787 habitantes. 

Nesse cenário, o propósito da FESAR é primar por sua elevada qualidade 

didático-pedagógica, viabilizando a formação de profissionais como agentes de 

cidadania e da promoção em saúde. 
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Essa formação assume relevância social ao se situar em uma região, 

como a norte, cujas potencialidades e crescentes avanços econômicos e sociais 

ainda não são capazes de superar os expressivos déficits, sobretudo sociais, 

educacionais e de saúde. 

Observado o quadro de desigualdades verificadas no Brasil e em especial 

na região de Redenção – PA, configura-se a necessidade de continuidade da 

oferta dos curso da FESAR. 

Em meados de dois mil e dezenove, a FESAR passou a integrar o Grupo 

Afya Educacional, o qual nasceu da união entre NRE Educacional com a Medcel. 

A FESAR, com abrangência das cidades circunvizinhas, destaca-se no 

setor educacional como referência de Instituição de Ensino Superior de qualidade. 

Desenvolve práticas inovadoras voltadas para a formação de profissionais numa 

perspectiva sistêmica e transformadora com projetos interdisciplinares e 

atendimento individualizado ao acadêmico,através da implementação do setor do 

atual Núcleo de Experiência Discente (NED) que segue com novas diretrizes de 

ação, caracterização da FESAR como um novo espaço de discussão e 

elaboração intelectual. A Instituição conta, desse modo, com profissionais da área 

da Pedagogia e da Psicologia para assistir os acadêmicos e professores, com 

relação às suas dificuldades referentes ao processo ensino e aprendizagem. 

Há uma infraestrutura com laboratórios específicos, possui auxiliares de 

laboratórios com uma coordenação que segue os critérios institucionais, 

estabelecendo os procedimentos e normas, oferecendo segurança ao acadêmico. 

Além disso, a FESAR disponibiliza à comunidade acadêmica interna e externa o 

acesso aos laboratórios e ainda acesso à biblioteca para consulta. 

As atividades de extensão possuem seu desenvolvimento voltado para a 

necessidade de formar um profissional atento à realidade e às demandas sociais. 

Envolvem a proposição de atividades diversas, de natureza acadêmica, científica, 

profissional, social, cultural, artística e desportiva, direcionadas à comunidade e 

capazes de contribuir para o desenvolvimento desta. Destacam-se, nesse 

contexto, as ações comunitárias, de responsabilidade social e de prestação de 

serviços, bem como a promoção de eventos que assegurem bagagem cultural e 

possibilidades de troca de saberes à sociedade. 
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Esse relatório refere-se à fase de consolidação do processo de Avaliação 

Institucional Interna – AI, da FESAR relativo ao ano de dois mil e vinte e um 

(2021), totalizando um número significativo de um mil e trezentos e dois (1302) 

acadêmicos matriculados, sendo que seiscentos e dois (602) matriculados no 

curso de Medicina, trinta e três (33) no curso de Ciências contábeis, cento e 

quarenta (143) matriculados no Curso de Enfermagem, vinte e três (23) no Curso 

de Zootecnia, quatrocentos e noventa quatro (494) matriculados no curso de 

Direito, dois (dois) matriculados no curso de Administração de Empresas e cinco 

(cinco) matriculados no curso de Biomedicina. Em dois mil e vinte e um (2021) 

contávamos com 93 (noventa e três) funcionários técnico-administrativo e 61 

(sessenta e um) docentes. 

 

 

1.1. Da autoavaliação e do novo marco regulatório  

A autoavaliação institucional integra o processo geral de avaliação das 

Instituições de Educação Superior (IES) promovido pelo Sistema Nacional de 

Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei Federal nº 10.861, de 14 de abril 

de 2004.Como a finalidade do SINAES é, em última análise, a melhoria contínua 

e permanente da qualidade da educação superior sem perder de vista a 

promoção dos valores democráticos, dentre os quais o respeito à diferença e à 

diversidade, bem como à autonomia e à identidade institucional, a autoavaliação 

das IES vai ao encontro de tal desiderato, auxiliando e subsidiando seus gestores 

no planejamento de futuras ações destinadas a aprimorar sua eficácia 

institucional no campo acadêmico e junto à sociedade. 

Neste mister, é preciso que a Faculdade de Ensino Superior da Amazônia 

Reunida (FESAR) acompanhe as alterações havidas na legislação a fim de 

melhor atender às suas disposições, vez que, em regra, essas são frutos de 

estudos aprofundados que apontam para aperfeiçoamentos desejados. Desse 

modo, alguns estudos no campo do novo marco regulatório já se encontram em 

curso na IES, os quais, por sua vez, já demonstram o comprometimento 

institucional com a sua Missão, objetivos e metas, que devem ser sempre 

informados pela legislação. Nesse momento, tanto a IES quanto a CPA/FESAR 
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acompanham com interesse e atenção redobrada o processo de mudanças que 

se inicia, e participam ativa e intensamente deste, cada qual em seu papel. 

Nesse ponto, a CPA/FESAR entende que poderá prestar significativa 

contribuição para a definição de rumos e passos a encetar, os quais hão de ser 

avaliados em profundidade e com sincronia, a fim de evitar equívocos de qualquer 

espécie e atender plenamente ao que estabelece a legislação e exige a 

qualidade. Este é um registro que, embora seja feito em documento que se 

reporta ao passado próximo, implica conhecer e reconhecer que a CPA/FESAR e 

a IES jamais deixam de atentar para tudo que ocorre no presente, a fim de 

assegurar um futuro sempre promissor. 

Registre-se, portanto, que a CPA/FESAR e a IES estão atuando em todas 

as alterações trazidas pelo novo marco regulatório, e, com isso, já se colocam a 

planejar as ações futuras e a executar outras de imediato, vez que a 

autoavaliação deve partir de uma análise crítica permanente e contínua da IES 

como um todo. Em tempos de mudanças, estas não podem ser negligenciadas. 

Então, impõe-se avaliar a FESAR em sua estruturação e dinâmica, conforme se 

depreende da análise da referida Lei Federal, art. 3º e seus incisos, bem como da 

Nota Técnica emanada do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) via Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES) que, por intermédio da Diretoria de Avaliação da 

Educação Superior, editou e publicou a Nota Técnica (DAES) 

INEP/DAES/CONAES nº 65 (NT65). 

 

1.2. Identificação 
 

1.2.1. Mantenedora 

 

Sociedade de Educação, Cultura e Tecnologia da Amazônia S/A 

(SECTA). 

 

1.2.2. Mantida 

 

Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida (FESAR). 

 

1.3. Breve Histórico da IES 
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A Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida (FESAR), com 

sede em Redenção/PA, iniciou suas atividades em 2004, autorizada pela Portaria 

MEC Nº 3.006, de 23/09/2004, publicada no DOU de 27/09/2004. Mantida pela 

Sociedade de Educação, Cultura e Tecnologia da Amazônia (SECTA), pessoa 

jurídica de natureza privada, constituída como sociedade anônima de capital 

fechado, com fins lucrativos. 

 A FESAR atua nas três grandes áreas do conhecimento, exatas, 

humanas e biológicas, através dos cursos: 

Direito - autorizado pela Portaria MEC Nº 1.272, de 10/07/2006, publicada 

no DOU de 11/07/2006. Renovação de Reconhecimento pela Portaria MEC 207, 

de 25/06/2020.  

Enfermagem - autorizado pela Portaria MEC nº 197, de 04 de Outubro de 

2012. Registro E-MEC 201508292, Portaria nº 1012 de 25/09/2017. 

Reconhecimento de curso pela Portaria MEC nº 1.012 de 25/09/2017.  

Medicina - autorizado pela Portaria MEC n° 661, de 28/09/2018. 

A FESAR, desde a sua concepção, entende que a pesquisa deve ser 

valorizada como atividade articulada com o ensino e a extensão, implantando 

várias estratégias que viabilizam esta articulação, em consonância com sua 

Política Institucional de Pesquisa. 

Por entender que o ensino, a pesquisa e a extensão são indissociáveis e 

para cumprir o disposto na legislação educacional brasileira para a Educação 

Superior, a FESAR articulou suas áreas institucionais de atuação na extensão e 

ação comunitária. Essas áreas revelam o forte compromisso institucional em 

aproximar a comunidade acadêmica da sociedade onde ela se insere, 

fortalecendo os laços de identidade entre ambas. 

A Tabela 1.1 a seguir apresenta os conceitos obtidos nos três últimos 

ciclos avaliativos pelos cursos de graduação em funcionamento na IES, 

registrando que, em 2020, em função da pandemia da Covid-19, o MEC optou por 

não realizar o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).  

 

CURSOS CC ENADE 
2017 

CPC 
2017 

ENADE 
2018 

CPC 
2018 

ENADE 
2019 

CPC 
2019 

Administração 04     03  
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Biomedicina 02     02  

Direito 03     03  

Medicina 05       

Enfermagem 04     02 02 

Zootecnia 04     03  

Ciências Contábeis 04   02 03   

Engenharia Civil -       

Serviço Social 04       

Tabela 2.1 – Cursos de Graduação em Funcionamento com os Respectivos Conceitos 

Institucionais Obtidos nos Três Últimos Ciclos Avaliativos 

Fonte: /FESAR 

 

 

1.4. Composição da Comissão Própria de Avaliação da FESAR  

A CPA/FESAR foi instituída através da Lei nº 10861 (14/04/04), sendo 

composta por representantes de todos os segmentos da comunidade universitária 

e também da sociedade civil organizada, conforme se vê no quadro abaixo: 

Ana Claudia Gonçalves Representante Docente e Coordenadora desta 

Comissão 

Juliana Sousa Porto  Representante Técnico-administrativo 

Kayrê Martins Araújo e Silva Representante Discente 

Wilhasmar Brito Santos Representante da Comunidade Civil 

Organizada 

TABELA 3.1 – Comissão Própria de Avaliação/ FESAR 

Fonte: CPA/FESAR 

 

A comissão tem como função primordial a coordenação e articulação do 

processo interno de avaliação da IES, além de sistematizar e disponibilizar 

informações e dados solicitados pelo MEC/INEP. Para tanto, a CPA tem atuação 

autônoma em relação aos conselhos e demais órgãos colegiados e busca avaliar 

dimensões como ensino, produção acadêmica, extensão e gestão universitária, e 

seus índices são expressos quantitativa e qualitativamente. As dimensões 

avaliadas são: 

1. Missão, Plano de Desenvolvimento Institucional; 

2. Políticas para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão; 
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3. Responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que 

se refere à sua contribuição, e relação à inclusão social e ao 

desenvolvimento econômico social; 

4. Comunicação com a sociedade; 

5. Políticas de pessoal, de carreira do corpo docente e corpo técnico-

admnistrativo e as condiões de trabalho. 

6. Organização e gestão da instituição; 

7. Infraestutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação; 

8. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, 

resultados e eficiência da auto avaliação institucional; 

9. Política de atendimento aos estudantes; 

10. Sustentabilidade financeira, tendo em viés o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

Concebe a CPA – FESAR que a Autoavaliação Institucional oportuniza a 

reflexão crítica sobre diferentes dimensões que constituem a vida da faculdade. A 

leitura criteriosa e orientada da realidade fomenta a construção de conhecimentos 

e a produção de diretrizes para a tomada de decisão.  

Desse modo, assume seu papel político e técnico para a construção e 

consolidação da cultura avaliativa como prática educativa. E exige uma dinâmica 

de práticas avaliativas sustentada na construção de relações de cooperação entre 

os diferentes segmentos da Faculdade, com vistas a favorecer não só o 

compartilhamento de informações, mas principalmente a criação de um ambiente 

de construção coletiva de leitura e produção de conhecimento sobre o trabalho 

que é desenvolvido no interior da Faculdade, para o seu aperfeiçoamento.  

 

2. METODOLOGIA 

A CPA, em 2021, otimizou na FESAR dois momentos avaliativos ambos 

operacionalizados nas seguintes etapas: sensibilização/motivação, coleta e 

análise de dados (com elaboração de plano de ação) e divulgação de resultados.  
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A coleta de dados com os segmentos participantes do processo de autoavaliação 

ocorreu através da aplicação de questionário, da técnica de grupo focal, da 

análise de documentos e depoimentos/impressões registradas na ouvidoria  e/ou 

nas redes sociais da IES. Os resultados obtidos foram significativos para a 

consolidação da cultura de avaliação, a orientação de tomada de decisões e 

consumação de melhorias na IES (no ensino, pesquisa e extensão) bem como 

para a (re)afirmação da função social da FESAR que é concretizar formação 

integrada, socialmente referenciada e de qualidade elevada, tendo sido 

materializados da seguinte forma: 

 

1º semestre (2021): 

 Aplicação de questionário: 

 Aluno avalia corpo docente. 

  2º semestre (2021):  

 Aplicação de questionário: 

 Aluno avalia corpo docente; 

 Aluno avalia setores e serviços da IES; 

 Corpo docente avalia os setores e serviços da IES; 

 Técnico-administrativo avalia os setores e serviços da IES. 

 Preceptor avalia os setores e serviços da IES. 

 Técnica de grupo focal com alunos de diversos cursos; 

 Análise documental: 

 Relatórios dos estágios (feedback do empregador sobre o 

desempenho dos estagiários);  

 Relatórios da ouvidoria; e, 

 Depoimentos coletados nas redes sociais da IES. 

 
As atividades dos programas de coleta e análise de dados incluíram todas 

as atribuições da CPA/FESAR até o provimento de informações ao INEP (item 

1.3).  

Ressalta-se que na metodologia usada pela CPA/FESAR, para a coleta de 

dados, a aplicação de questionário foi instituida como ferramenta básica por 

garantir a participação de todos os segmentos que compõem a comunidade 
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acadêmica da IES. Os questionários são compostos de questões fechadas e uma 

questão aberta, sendo as perguntas com mostruário fechado classificadas 

tecnicamente como de múltipla escolha.  

Para cada dimensão avaliada, teve como referência os dados quantitativos 

e qualitativos. Para medição das atitudes, empregou-se essencialmente a Escala 

de Likert (criada em 1932 pelo norte-americano Rensis Likert, essa escala mede 

as atitudes e o grau de conformidade do respondente com uma questão ou 

afirmação), com os devidos cuidados para se evitar o Efeito de Halo (Edward 

Thorndike), significando que se buscou evitar que a organização das perguntas se 

desse de tal forma que o participante da pesquisa pudesse criar um estereótipo 

institucional a partir da resposta dada a uma única pergunta. 

 No ciclo avaliativo 2021, ainda que tenha havido aperfeiçoamentos 

contínuos dos questionários eletrônicos, esses foram estruturados 

fundamentalmente a partir da ideia subjacente de uma “Régua de Satisfação”, a 

qual pode ser assim descrita em relação a cada variável pesquisada: 

 
  

 

 

 

 
Tabela 2.1 – Régua de Satisfação 

Fonte: Grupo AFYA (CPA Avaliações 2021) 

 

A análise dos dados obtidos se deu a partir da identificação de matérias 

marcadas pela “desfavorabilidade” e pela “favorabilidade”, considerando-se os 

extremos para identificar as fragilidades e fortalezas da IES nos vários aspectos 

enfocados e orientar ações relevantes para aprimoramento. O campo da 

neutralidade foi considerando para efeitos de avaliação como elemento reforçador 

da característica dominante em cada objeto de pesquisa. 

Acreditando que o processo da escrita potencializa o ato de reflexão sobre 

as ações vivenciadas, a Instituição se propôs a, por meio de questões abertas 

que estimulam a livre expressão dos sujeitos, analisar que aspectos vivenciados 

demarcaram os processos analisados. A abordagem qualitativa busca descrever 

e analisar experiências e vivências complexas, possibilitando a compreensão de 

como um determinado grupo de pessoas, numa determinada situação, dá sentido 

ao ocorrido em suas vidas. Assim, a escolha por essa abordagem se justifica por 
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possibilitar ao investigador a descoberta de significados que são essenciais para 

responder aos objetivos propostos no trabalho investigativo.  

Os sujeitos, nos dois momentos avaliativos, tiveram acesso ao questionário 

de autoavaliação institucional por cerca de vinte cinco dias, tempo considerado 

suficiente para emissão e registro das opiniões.  

Ressalta-se que, na FESAR, o processo de autoavaliação já se assenta 

com firmeza em uma filosofia de ação cooperativa, democrática e sem retaliação 

e censuras de nenhuma natureza, já implantada desde o início do funcionamento 

da IES, a participação é fortemente incentivada, contemplando fases de 

sensibilização e divulgação bem estruturadas, o que tem propiciado e facilitado à 

participação dos segmentos, conforme quadro abaixo: 

 
ANO ALUNO PROFESSOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

2021.1 75,97 ----- ------ 

2021.2 63.06% 89,23% 93,85 

Quadro 2.1 – Participação dos segmentos no processo de autoavaliação 2021 
Fonte: CPA/FESAR 

 

Salienta-se que a diminuição na participação do corpo discente na coleta 

de dados verificada em 2021.2 (ver Quadro 2.1), foi apontado pela CPA/FESAR 

como resultado da vivência do Regime Especial de Aprendizagem Remota – 

REAR e, portanto, da nova forma de se vivenciar o cotidiano da IES.  Por outo 

lado, o índice de participação dos docentes e técnico-administrativos teve um 

aumento nos números de engajamento em relação a anos anteriores (versões 

dos relatórios de 2019 e 2020). 

O desenvolvimeto do processo de autoavaliação em 2021, em virtude da 

pandemia da Covid 19, foi todo concretizado na modalidade remota e 

operacionalizado com os seguintes motes: “AVALIANDO PARA GARANTIR 

MELHORES APRENDIZAGENS” (2021.1) e “QUANDO VOCÊ PARTICIPA AS 

CONQUISTAS ACONTECEM” (2021.2). A etapa de sensibilização foi efetivada 

através da divulgação de Cartão Save The Date (2021.1)  

Para efetivação da fase de coleta de dados da Campanha de Avaliação 

Institucional 2021, a  CPA publicou pôsteres (com link e qr-Code), memes e 

vídeos (com convites animados e depoimentos de professores, alunos e 

funcionários técnico-administrativos) no site da IES, em redes sociais, no portal do 
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aluno, nos email institucionais dos colaboradores e nos grupos de whatsapp (Fig. 

2.1, 2.2 e 2.4) direcionados a cada segmentos (docentes, discentes e técnico-

administrativos) além da realização de videoconferências com gestores e 

coordenadores de cursos objetivando a divulgação bem como o monitoramento 

da campanha. 

CAMPANHA 2021.1 

BANNER’s DA CAMPANHA DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2021.1 

POSTADOS NO SITE INSTITUCIONAL, NAS REDES SOCIAIS DA IES E 

PORTAL DO ALUNO 

 
                                

Figura 2.1 – Material de 3 

 

  
Figura 2.2 – Vídeos de sensibilização CPA 2021.1 e 2021.2 

Fonte: CPA/2021 
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Figura 2.3 – Imagens de sensibilização CPA 2021.1 

Fonte: CPA/2021 

 

 

 
Figura 2.4 – Cartilha CPA 2021.1 

Fonte: CPA/2021 
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Figura 2.4 – Premiação e Reconhecimento CPA 2021 

Fonte: CPA/2021 

 

 

 
Figura 2.5 – Material de divulgação dos resultados da CPA – 2021 

Fonte: CPA/2021 

 

 

Para as demais variáveis definidas como parâmetro das dimensões 

referenciadas, foram utilizados em 2021 procedimentos e instrumentos de coleta 

conforme descritos no Quadro 2.2, a seguir: 
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DIMENSÃO / ÁREA METODOLOGIA 

Missão, PPI e PDI 

Aplicação de questionário / Análise Documental / 

Participação em reuniões do CONSUP, de 

Coordenadores de Curso e NDEs 

Política para o Ensino, Pesquisa, a Pós-

Graduação e a Extensão 

Análise Documental / Aplicação de questionário / 

Grupo Focal / Ouvidoria 

Responsabilidade Social 
Aplicação de questionário / Análise Documental / 

Rede Social 

Comunicação com a Sociedade 
Aplicação de questionário / Análise Documental / 

Observação/ Rede Social / Ouvidoria 

Política de Pessoal, as Carreiras do Corpo 

Docente e Técnico-Administrativo 
Aplicação de questionário / Análise Documental 

Organização e Gestão da IES 
Aplicação de questionário / Análise Documental / 

Reuniões com diversos setores da IES / Ouvidoria 

Infraestrutura Física  
Aplicação de questionário / Análise Documental / 

Grupo focal / Rede Social / Ouvidoria 

Planejamento e Avaliação Aplicação de questionário / Análise Documental 

Política de atendimento a Estudantes e 

Egressos 

Aplicação de questionário / Análise Documental / 

Grupo focal / Rede Social / Ouvidoria 

Sustentabilidade Financeira Análise Documental 

Quadro 2.2 – Procedimentos e instrumentos de coleta das variáveis definidas como 

parâmetro das dimensões avaliadas 

Fonte: CPA/2021 

 

A divulgação geral dos resultados ocorreu por meio de reuniões presencial 

(segmento discente) e, ainda, através de vídeos e pôsteres publicados nas redes 

sociais da IES (Fig. 2.5). Para o segmento do corpo docente, também, os 

resultados das avaliações feitas pelos alunos foram divulgados no ambiente do 

professor on-line, sendo este divulgado individualmente e restrito a cada 

professor.  

Segue evidências dos Seminários de Feedback (reuniões presencial e 

remota) realizados em 2021: 

 

   

2.6 – Evidências da Reunião Presencial de Feedback da Avaliação Institucional 2021 
com o Segmento Discente 

Fonte: CPA/2021 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. Eixo 1 Planejamento e Avaliação Institucional 

 

3.1.1. DIMENSÃO 8: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O ano de 2021 na IES foi marcado pela consolidação da integração do 

FESAR ao grupo AfyaEducacional, processo esse que iniciou no final de de 2019 

e, paulatinamente, foi se concretizando. A referida transição imprimiu algumas 

transformações, mas sempre acompanhadas por uma crescente preocupação 

com a atualização e o fortalecimento da sistemática de planejamento, avaliação e 

consubstanciação de um conjunto de indicadores analíticos para a avaliação 

acadêmica e da gestão. 

Assim, em 2021, as ações em prol do desenvolvimento da qualidade 

institucional e de revisões sistemáticas das práticas institucionais na condução do 

Plano de Desenvolvimento Institucional bem como do Projeto Pedagógico 

Institucional foram materializadas e sempre pautadas nos achados das 

autoavaliações conduzidas pela CPA e no modelo de governaça estabelecido 

pelo grupo AfyaEducacional. 

A continuidade da pandemia da Covid-19 fez de 2021 um ano atípico e 

marcado por inúmeros desafios mesmo tendo a FESAR cumulado os (des)acertos 

da experiência da oferta do Regime Especial de Aprendizagem Remota – REAR 

em 2020. Assim, o ano letivo de 2021 na IES (devido a pandemia da Covid-19) foi 

vivenciado nos cursos de graduação e pós-graduação em Regime Híbrido, em 

que os componentes curriculares teóricos continuaram sendo ofertados de forma 

remota, por meio do REAR, integrando tecnologias de informação (como: 

Plataforma Canvas, Zoom Meeting, aulas ao vivo, ferramentais digitais, dentre 

outros) e os componentes curriculares práticos passsaram a ser ofertados 

presencialmente, objetivando minimizar os impactos na vida acadêmica dos 

estudantes, possibilitar a oferta do ensino de qualidade e preservar a vida de 

todos. Mas, ressaltando que as vivências das atividades práticas laboratoriais, 

estágios, extensões e eventos diversos efetivados presencialmente na IES, em 
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2021, foram desenvolvidads conforme a natureza do curso, DCNs, decisões do 

MEC e normativas e decretos estaduais e/ou municipais.  

Registranto, ainda, que a retomada das aulas práticas aconteceram desde 

2020 nos cursos de graduação da área de saúde, conforme a permissão do 

Decreto Estadual Nº 19.219, de 21 de setembro de 2020. O ambiente físico foi 

adaptado para garantir as medidas de segurança sanitárias durante a pandemia e 

as atividades foram voltando de forma gradual prezando pela segurança de todos. 

Mesmo na vivência deste contexto, a IES continuou realizando uma 

avaliação institucional permanente, processo esse que permite a tomada de 

decisões na busca da qualidade da oferta do ensino, da pesquisa e da extensão.  

A coerência entre o planejamento e a avaliação, especialmente em relação 

aos processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional, se encontra 

expressa na prática da IES em utilizar os resultados obtidos com a autoavaliação 

para orientar a tomada de decisão no âmbito de suas atividades fins.  

A avaliação institucional constitui-se, de fato, em um importante 

instrumento de gestão para melhoria da qualidade da IES.  Ao longo dos anos, 

diversas ações vêm sendo desenvolvidas, tendo como base as demandas 

verificadas no dia a dia da instituição, assim como através dos resultados da 

avaliação institucional. Em 2021, em função desses resultados e das demandas e 

necessidades institucionais e/ou advindas de agentes e entidades externas, 

várias medidas foram tomadas e operacionalizadas em benefício de toda a 

comunidade acadêmica, podendo ser citadas algumas como: 

 

1. Implantação de novo Regimento Geral contendo o conjunto de regras para o 

bom funcionamento da IES e atendimento aos requisitos do Grupo Afya 

Educacional, incluve com a institucionalização de nova modelagem da 

Instituição e de seus Objetivos; da Estrutura Organizacional; do Regime 

Acadêmico; da Comunidade Acadêmica; e, do Regime Administrativo; 

2. Implantação e operacionalizção de novo ecossistema digital para otimização e 

controle dos processos e operações e desenvolvimento contínuo da cultura 

tecnológica como parte do pensamento e ação metodológicos; 

3. Atendimento às orientações do MEC, em 2021, quanto à oferta do processo 

ensino e aprendizagem remoto: aulas teóricas e o estabelecimento de critérios 
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para a vivência do estágio e práticas laboratoriais enquanto durarem as 

medidas de restrição social devido à pandemia do novo coronavírus;  

4. Operacionalização do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA na Plataforma 

CANVAS, que funciona na nuvem, permite maior inclusão por possível de ser 

usado em todos os dispositivos móveis e possui recursos modernos de 

tecnologia e interatividade otimizando e dinamizando o processo de ensino e 

aprendizagem dos componentes curriculares ofertados em EAD e, em face da 

pandemia, na vivência da matriz curricular de todos os cursos ofertados na 

IES na modalidade de Regime Especial de Aprendizagem Remota – REAR; 

5. Concretização pelos docentes e técnico-administrativos de cursos através da 

Universidade Coorporativa da Afya – UCA objetivando o desenvolvimento de 

distintas competências nos profissionais que atuam na IES; 

6. Aplicação semestral da ferramenta NPS (Net Promoter Score), métrica de 

monitoramento de satisfação de cliente, para possibilitar implementação na 

IES de ações para garantir uma melhor experiência de seus clientes com a 

sua marca e o serviço; 

7. Desenvolvimento de inúmeras estratégias de valorização do corpo técnico-

administrativo para fomentar o sentimento de pertencimento e motivação, 

responsáveis por melhores desempenhos e pela retenção do funcionário na 

IES. Dentre essas estratégias se pode citar a oferta dos benefícios: gympass, 

plano de saúde, seguro de vida, auxílio funerário, oferta permanente de cursos 

de capacitação na UCA (Universidade Corporativa da Afya) sem nenhum 

custo para o funcionário, dentre outras; 

8. Aplicação da Pesquisa Pulse com os colaboradores, ferramenta utilizada para 

medir o nível de satisfação no ambiente de trabalho bem como para captar 

fedback para corrigir problemas específicos de forma mais rápida e eficiente; 

9. Elaboração e operacionalização, em 2020 e 2021, pelos cursos de graduação, 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu, de Plano de Ação do Regime 

Especial de Aprendizagem Remota – REAR em virtude da continuidade da 

pandemia da Covid 19, e da concretização do processo de ensino e 

aprendizagem de qualidade, garantido a aprendizagem do estudante;  

10. Desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem em formatos 

diversificados e usando tecnologias digitais, como: webinars (seminários 
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online em vídeos, gravados ou ao vivo), podcast (conteúdo em áudio trazendo 

debates sobre um assunto específico e disponibilizado através de um arquivo 

nas redes sociais), lives  e aulas abertas (transmissões ao vivo discutindo uma 

ou várias temáticas feitas por meio das redes sociais), imprimindo criatividade 

e inovação no cenário da educação da IES na pandemia da Covid-19;   

11. Criação de Comissão de Gestão da Pandemia da Covid-19 constituida de 

equipe multidisciplinar atuando no desenvolvimento de ações de contingência, 

prevenção e biossegurança, zelando pela vida da comunidade interna 

(colaboradores e alunos) e externa (usuários dos serviços ofertados pela IES);  

12. Implementação das recomendações de saúde e de prevenção em relação à 

Covid-19, sobretudo em duas frentes: na orientação de servidores e 

funcionários sobre os protocolos e sobre como reduzir os riscos de 

contaminação; e na fiscalização do cumprimento dos requisitos de segurança 

nos ambientes de trabalho;  

13. Preparação dos ambientes físicos e inspeções de saúde e segurança do 

trabalho geridas pela Comissão Interna para a Prevenção de Acidentes - CIPA 

e também pela Comissão de Gestão da Pandemia da Covid-19 da IES;  

14. Obrigatoriedade de uso do EPI/máscara nas dependências físicas da IES por 

todos os seus usuários: colaboradores, alunos e comunidade externa; 

15. Operacioanlização do Núcleo de Acompanhamento e Experiência Docente – 

NAPED efetivando formação continuada aos docentes na Semana de 

Desenvolvimento Docente e continuamente conforme as demandas 

institucionais bem como acompanhando, orientando e instrumentalizando o 

professor na materialização do processo ensino e aprendizagem;  

16. Ampliação das capacitações docentes metodologias ativas e inovações 

tecnológicas para docente (presencial e EAD) a partir da atuação do NAPED. 

Destaque, em 2021, para o NAPED DAY com o tema "Transforme-se” e 

desenvolvimento do I Fórum Inter-regional de Práticas Extraordinárias (FIPEX) 

objetivando socializar experiências didático-pedagógicas exitosas no contexto 

de aulas em REAR, pautando conteúdos sobre metodologias ativas, 

experiências realizadas em REAR (criadas ou adaptadas) e ferramentas 

tecnológicas educacionais implementadas visando a aprendizagem 

significativa; 
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Figura 3 – Evidência NAPED 

 

17. Restruturação e operacionalização do Núcleo de Apoio Psicopedagógico - 

NAP com oferta de atendimento discente nos formatos presencial e remoto;  

18. Implantação dos canais de atendimento ao aluno na Secretaria Acadêmica, 

Biblioteca, Coordenação de Curso de Graduação e Pós-Graduação, NAP e 

Internato de Medicina entre outros; 

19. Operacionalização do Projeto Ligas Acadêmicas (entidades estudantis 

apolíticas e sem fins lucrativos, vinculadas ao COPPEXI objetivando 

ampliar a vivência do ensino, pesquisa e extensão e desenvolver o senso 

crítico e o raciocínio científico dos estudantes) com publicação de edital 

anual para seleção, registro e monitoramento das mesmas; 

20. Continuidade da oferta de serviços de saúde à comunidade no Centro 

Integrado de Saúde – CIS de modo presencial e também através da 

implantação do TELECIS, consultas online no período de isolamento social; 

21. Atuação do CEP/FESAR, em 2021, atendendo as orientações da CONEP para 

a apreciação de pesquisas durante a pandemia (Covid-19), considerando que 

em todas as atividades da pesquisa se deve minimizar prejuízos e potenciais 

riscos, prover cuidado e preservar a integridade e assistência dos participantes 

e da equipe de pesquisa; 
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22. Aquisição de novos computadores para os laboratórios de informática, 

biblioteca e todos os setores da IES bem como modernização tecnológica; 

23. Aquisição de web câmera com foco automático e microfone para os 

computadores dos laboratórios de informática possibilitando ao 

discente/usuário do laboratório interação nas aulas remotas e 

webconferências entre outros;  

24.   Institucionalização da premiação Afya Honors, horanria cedida a alunos de 

medicina objetivando reconhecer os bons resultados acadêmicos, o 

engajamento obtido pelo mesmo nos semestres 2020/2 e 2021/1 e, ainda, 

fomentar o interesse pelos estudos;  

 

 
 

Figura 3.3 – Premiação Afya Honors 
Fonte: @faculfesar 

25. Realização, na Plataforma Canva, do Teste do Progresso para alunos de 

Medicina e Direito. O teste de progresso é uma avaliação cognitiva para 

verificação da consolidação contínua e progessiva de conhecimentos nas 

áreas básicas do curso, importantes acompanhar as aprendizagens e o 

desenvolvimento final do estudante como profissional; 

26. Acesso às bases de dados de Periódicos: EBSCO e, principalmente, Portal de 

Periódicos CAPES; 

27. Substituição dos recursos multimídia e quadros brancos das salas de aulas; 
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28. Implantação de compromisso público de materialização do Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável – ODS 5 “Equidade de Gênero”, do Pacto 

Global da ONU (AGENDA 2030), em que a IES se compromete a ter 50% de 

mulheres em cargos de gestão.  

 

3.2. Eixo 2 Desenvolvimento Institucional 

3.2.1.  DIMENSÃO 1: MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

Para analisar a implementação do PDI considerando as ações 

institucionais previstas, a estrutura e os procedimentos administrativos, retomou-

se os objetivos e ações institucionais que se constituem em parâmetros 

referenciais. 

A análise dos objetivos e ações institucionais constantes do PDI, permitiu 

considerar que sua implementação em 2021 aconteceu de maneira satisfatória, 

considerando os cursos presenciais e a distância operacionalizados, os 

programas desenvolvidos, os processos de apoio à pesquisa e o desenvolvimento 

da extensão, bem como, a difusão cultural e do saber, a estrutura tecnológica 

disponível, a edificação da estrutura física, a sua capacidade instalada e, 

principalmente, as exigências de se vivenciar mais um ano de pandemia.  

O PDI se encontra articulado com o PPI, uma vez que nesse estão 

descritos o desenvolvimento das políticas estabelecidas para o ensino, pesquisa e 

extensão, elaboradas a partir da definição dos objetivos institucionais que refletem 

as funções da educação superior.  

A articulação PDI/PPI também acontece e se consolida através dos 

pressupostos e princípios explicitados, que dão sustentação às atividades fins da 

IES. 

Com relação a este item, se pode destacar como potencialidades: 

 Imagem institucional; 

 Corpos docente e técnico-administrativo qualificados; 

 Localização geográfica, com fácil acesso e ampla rede de linhas de 

ônibus; 
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 Implantação de nova estrutura organizacional composta de órgãos 

de supervisão, deliberação, execução e apoio, conforme o 

estabelecido no Regimento Geral (ancorado no fluxograma de 

hierarquias das IES) e assistida pela Governança Coorporativa da 

Afya Educacional; 

 Operacionalização das seguites métricas de gestão: MG EBITDA, 

NPS, ESG, Clima, ROL, Gestão do Encantamento e PPO; 

 Operacionalização do Código de Ética e Conduta da Afya com 

diretrizes sobre o comportamento esperado dos colaboradores e 

demais partes interessadas, no desempenho de suas funções, o que 

inclui a interação com os públicos de relacionamento da Afya 

(fornecedores, governos, entre outros). Ainda, reforçando os 

princípios da Companhia relacionados a respeito aos direitos 

humanos, o repúdio ao trabalho análogo ao escravo e infantil, além 

da vedação de suborno ou qualquer vantagem indevida, entre outras 

questões; 

 Operacionalização do Regime Especial de Atendimento Remoto – 

REAR para a vivência dos componentes curriculares teóricos do 

cursos de graduação e pós-graduação ofertados, em face da 

pandemia; 

 Fortalecimento de projetos que visam o desenvolvimento de ações 

de responsabilidade social e acessibilidade atitudinal, contemplando 

diversos campos de atuação como a defesa de Direitos Humanos, o 

respeito à diversidade de gênero, cor e raça, a preservação do meio 

ambiente e sustentabilidade, dentre outros.  

 Implementação da cultura institucional de planejamento de trabalho 

operacionalizada através da Plataforma Plano (com metas geradas a 

partir de necessidades advindas das avaliações internas, ouvidoria, 

NPS, controles internos, auditorias internas e avaliações externas) e 

concretizando na IES os cinco aspectos de desenvolvimento 

considerados estratégicos pelo grupo Afya: NPS (métrica de 

satisfação e lealdade dos alunos/médicos/clientes); Clima 
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Organizacional; Fluxo de Caixa Operacional (FCO); Crescimento da 

receita; Fatores ESG (meio ambiente, responsabilidade social e 

governança corporativa); 

 Implementação do plano de gestão das coordenações de curso para 

acompanhamento e gerenciamento do processo ensino 

aprendizagem no curso, inclusive o plano de ação para a vivência 

remota do processo ensino e aprendizagem e também das práticas 

laboratoriais e estágios supervisionados; 

 Vivência da cultura de autoavaliação permanente permitindo o 

desenvolvimento da cultura do diálogo e da participação da 

comunidade como possibilitadora do aprimoramento acadêmico; 

 Fortalecimento da marca FESAR/AFYA no mercado, isto é, 

consolidação da consciência da marca por meio do desenvolvimento 

de pesquisas e ações que viabilizem o conhecimento do mundo e o 

contexto em que vivem seus consumidores para atuar com 

consciência e responsabilidade socioambiental; 

 Apoio Institucional para o desenvolvimento das ações da CPA; 

 Gestão democrática e oportunidades de discussão. 

 
Por sua vez o PPI se encontra articulado com o expresso em cada Projeto 

Pedagógico de Curso - PPC (documento de referência de todas as ações e 

ecisões de um curso) ofertado pela IES. Em 2020/2021 foram registradas no 

PDI/PPI e acrescentado nos PCC’s as ações planejadas e desenvolvidas no 

período de oferta de serviços na modalidade remota (Home Office e/ou REAR).   

Em função da análise dos resultados das avaliações externas, Conceito 

Preliminar de Cursos (CPC) e resultados de ENADE, ações são periodicamente 

revistas e prioridades redefinidas sempre no propósito de elevar o padrão da 

qualidade dos serviços disponibilizados à comunidade e, consequentemente, 

pertinentes à formação geral, específica e crítica do cidadão e do futuro 

profissional.  

É importante destacar que a IES, em 2021, elaborou e concretrizou o Plano 

de Ação do Regime Especial de Aprendizagem Remota – REAR em seus cursos 

de graduação e pós-graduação dando continuidade as atividades de aprendizado 
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em formato não presencial na oferta dos componentes curriculares teóricos e 

presencial nos componentes práticos em consonância com as orientações do 

MEC, que homologou um conjunto de diretrizes, aprovado pelo Conselho 

Nacional da Educação (CNE) informando os caminhos acertivos para a vivência 

do ensino, pesquisa e extensão na Educação Superior durante a pandemia da 

Covid 19. O Plano de Ação do Regime Especial de Aprendizagem Remota – 

REAR operacionalizado em cada curso ofertado pela IES foi inserido como 

ANEXO no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).  

 

3.2.2. DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

A FESAR cumpre com sua função social através do desenvolvimento de 

diversos programas e ações, muitos operacionalizados no Centro Integrado de 

Saúde – CIS e no Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ, que contam com adequada 

infraestrutura para prestação de serviços realizados com o objetivo de atender à 

demanda da comunidade circunvizinha (e em geral), que procuram os serviços 

em função da qualidade oferecida, além de propiciar a oportunidade de integração 

teoria e prática para os estudantes. 

A IES apresenta todas as condições de acesso para pessoas com 

mobilidade reduzida e dispõe de Programa de Acessibilidade próprio, 

operacionalizado sob a responsabilidade do NED, que viabiliza, acompanha e 

avalia a política institucional nesta área.O planejamento e construção dos 

espaços e a instalação de equipamentos na FESAR já consideram os aspectos 

necessários à inclusão e acessibilidade.  

Assim, a IES cumpre as dimensões referenciais para deslocamento de 

pessoas a pé e as com mobilidade reduzida, considerando as diferentes 

necessidades. Na IES, também, estão indicados pelo símbolo internacional de 

acesso os espaços, edificações, mobiliários e equipamentos onde existem 

elementos acessíveis ou utilizáveis por pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida.  

A IES, desde sua fundação, conta com serviço de apoio psicopedagógico 

atuando em três frentes representativas: junto à equipe educativa (mediações 

e/ou orientações aos coordenadores e docentes); junto aos pais e/ou 

responsáveis (principalmente dos discentes com necessidades especiais de 
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aprendizagens); e, junto aos próprios estudantes (ofertando orientações quanto 

às questões que circunscrevem a sua aprendizagem). No intuito de atender as 

demandas do comunidade acadêmica no contexto atual e, em 2021, o Núcleo de 

Atendimento Psicopedagógico – NAP passou a atuar disponibilizando 40 horas 

semanais para atendimento contribuindo com a saúde mental e qualidade de vida 

das pessoas, em especial dos corpo discente. Em 2021, seguiu realizando 

atendimento remoto com uso da ferramenta Zoom Meeting. 

Entre 2021, a FESAR desenvolveu inúmeras ações de responsabilidade 

social, merecendo destaque:  

- Oferta de serviços de autocuidado e bem-estar para a comunidade 

acadêmica através do Projeto Valorização da Vida em alusão ao Setembro 

Amarelo, Outubro Rosa e Setembro Azul.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.10 – Evidências do desenvolvimento Projeto Valorização da Vida na FESAR 
Fonte: @faculfesar 
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- Coparticipação no 1.º Afya Global Meeting, Congresso Interinstitucional e 

Multidisciplinar de Internacionalização do Ensino Superior objetivando buscar 

expandir o conhecimento científico e networking, estimulando a formação de 

redes de pesquisas internacionais e promovendo a mobilidade de docentes e 

discentes através de um congresso totalmente online e sem limites de fronteiras; 

- Natal Solidário: arrecadação de alimentos promovida pelo NAD, em 

conjunto com o 1° período do curso de Direito. Os alimentos arreacados foram 

destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.  

 

Figura 3.11 – Natal Solidário 
Fonte: NAD 

 

Estratégias de inclusão social também são viabilizadas na instituição por 

meio da oferta do saber institucionalizado de forma democrática e didaticamente 

assimilável, inclusão digital através do acesso a serviços informatizados, 

programas sociais inclusivos: PROUNI, FIES e os programas de concessão de 

bolsas próprias, como o Bolsa Vínculo dentre outros. 

Os portadores de necessidades especiais têm espaço no corpo discente, 

docente e técnico-administrativo. Para tanto, a infraestrutura da FESAR está 

convenientemente adaptada aos conceitos modernos de acessibilidade e os 

recursos didáticos são adequados e suficientes, respeitando a legislação vigente.  

É política institucional que todas as atividades desenvolvidas na IES 

observem estritamente os princípios de defesa e promoção dos direitos humanos 

e igualdade étnico-racial, cabendo aos gestores e promotores de ações de 

formação e de atendimento, cuidar para assegurar a viabilização destes 
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princípios, repudiando qualquer ato que viole direitos humanos ou igualdade 

étnico-racial. 

Ainda, em 2021, como ação da Afya Educacional de engajamento à 

Agenda 2030 (Pacto Global da ONU), a IES assumiu publicamente a meta de ter, 

pelo menos, 50% de mulheres em cargos de gestão até 2030 e também se tornou 

signatária dos Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs, na sigla em 

inglês), que tem à frente a ONU Mulheres, ações essas que visam valorizar a 

presença de mulheres bem como dar protagonismo às mesma na empresa. 

Registra-se, ainda, que a FESAR não tem nenhum processo ou registro de 

reclamação verbal ou escrita, através de Ouvidoria, NAP, NAD, NAPED, CIS dos 

órgãos de representação de classe ou qualquer ação que desabone a conduta 

ética e de respeito aos direitos humanos, do seu corpo docente, discente e 

técnico-administrativo, o que é um dado a considerar na análise da coerência do 

PDI e as ações desenvolvidas na promoção dos direitos humanos e igualdade 

étnico-racial. 

A FESAR continua a manter parceria com diversos órgãos públicos e 

empresas privadas, desenvolvendo serviços de relevância e responsabilidade 

socioambiental e econômica para a região. 

Quanto à participação em eventos técnicos, científicos, culturais e de lazer, 

além dos que promove internamente, a IES participa intensamente sempre que 

solicitada por instituições governamentais e não governamentais, socializando 

saber e serviços. Ainda, promove a inclusão social vinculando-se a projetos como: 

PROUNI e FIES. 

Diante do exposto fica evidente que a vivência da Responsabilidade Social 

na FESAR contempla no contexto da grande Teresina e, por conseguinte do 

Estado do Piauí, programas e ações de inclusão social; desenvolvimento 

econômico e social; produção e socialização de conhecimentos e tecnologias; 

defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural; disseminação da prática e cultura do Esporte e da busca por 

qualidade de vida e, se encontra definida nos documentos institucionais, refletindo 

o compromisso prioritário com as comunidades acadêmica e externa. 

A FESAR, desde a sua fundação, conta com a atuação de docentes e 

discentes em Ligas Acadêmicas desenvolvendo atividades didático-científica  
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mais específicas em uma determinada área de formação. Evidenciando que, em 

2021, a IES deu continuidade ao Projeto de Ligas Acadêmicas e por meio deste 

projeto oficializou a operacionalização de 25 (vinte e cinco) ligas, que 

desenvolvem importantes projetos e atividades junto à comunidade regional e 

permitem aos discentes ampliarem as experiências de aprendizagem.  

Além do mais, os programas e ações de responsabilidade social 

desenvolvidas na IES coadunam com práticas pedagógicas que estimulam a ação 

discente em relação à articulação entre teoria-prática e o desenvolvimento de 

competências profissionais. 

 

 

3.3. Eixo 3 Políticas Acadêmicas 
 

3.3.1 DIMENSÃO 2: POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA E A 
EXTENSÃO 

 

3.3.1.1 Políticas de Ensino 

Em 2021, a FESAR adotou a estratégia de manter e consolidar a oferta dos 

cursos de graduação presenciais já existentes e com demanda que justificassem 

sua manutenção, sem dar início a novos cursos previstos no PDI.  

A avaliação desta dimensão foi realizada a partir da análise dos projetos 

político-pedagógicos dos cursos, verificando sua conformidade com as Diretrizes 

Curriculares estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, sendo o 

currículo dos cursos integrados por disciplinas obrigatórias e eletivas, atividades 

complementares e trabalhos de conclusão de curso e estágios curriculares 

(quando for o caso) com integralização ancorada nos princípios pedagógicos 

norteadores a contextualização, a integração, a flexibilidade e a 

interdisciplinaridade. 

O processo de elaboração e de permanente atualização do projeto 

pedagógico de cada curso cumpre o disposto e definido no PDI/PPI, nas políticas 

institucionais e DCN e, ainda, considera os resultados das avaliações internas e 

externas. Na concepção e reformulação do PPC, a IES conta com o trabalho do 

coordenador, do Núcleo Docente Estruturante - NDE e o apoio do NAPED e NED, 

que definem perfil profissional, objetivos, incorporação de competências e 
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habilidades (em consonância com as DCN), e também as disciplinas, ementas, 

bibliografia e matriz curricular, assumindo, assim, o caráter de trabalho coletivo e 

participativo. Ressaltando que em 2020/2021 todos os PCC’s dos cursos de 

graduação passaram a apresentar o Plano de Ação do Regime Especial de 

Aprendizagem Remota – REAR e proposta de vivência das atividades práticas 

laboratoriais e estágios supervisionados, quando pertinentes. 

Verificou-se que os currículos dos cursos, com sua organização didático-

pedagógica, são elaborados em função do perfil desejado do egresso, do 

contexto de inserção da IES, em função de novas demandas apresentadas pelo 

mundo do trabalho e das diretrizes curriculares, e oriundo de trabalho conjunto 

entre coordenação, docentes e representação discente.  

Os métodos e metodologias são definidos pelo professor em conjunto com 

o coordenador de curso, levando em consideração as especificidades de cada 

disciplina/atividade, as orientações pedagógicas recebidas e na atualidade 

também respeitando o caráter remoto.  

Os planos de ensino e aprendizagem são elaborados pelo professor 

(considerando as competências a serem desenvolvidas pelos estudantes e 

cumprindo as orientação do NAPED) e analisados pela coordenação de curso 

com a aprovação do NDE dos respectivos cursos. A avaliação da aprendizagem é 

flexível, cabendo a cada professor definir formas e métodos de fazê-lo, desde que 

atendidos alguns requisitos básicos estabelecidos institucionalmente.  

Nas respostas aos questionários aplicados verificou-se que tanto docentes 

quanto discentes consideram positiva a atuação do coordenador e do colegiado 

de curso e, ainda, do NAPED como setor de orientação docente.  

Quanto à metodologia de avaliação, os respondentes declararam que os 

instrumentos de avaliação utilizados nas disciplinas são diversificados e 

adequados aos objetivos previstos em cada componente curricular. Também 

como ação de melhoria do processo de avaliação cognitiva na IES, o NAPED 

otimizou para professores o curso de elaboração de itens de avaliação no modelo 

de classificação do pensamento com seis níveis cognitivos de complexidade 

(Taxonomia de Bloom), com intuito de desenvolver o nível superior do 

pensamento cognitivo dos estudantes.  
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Figura 3.3 – Evidências da Oficina de Elaboração de Itens, promovida pelo NAPED/FESAR 
Fonte: NAPED 

 

Para avaliação deste indicador, além da análise dos PCC’s, a CPA se 

utilizou de outras formas de avaliação como aplicação de questionários, grupo 

focal com alunos, participação em reuniões e análise das Atas do NDE, 

entrevistas com docentes sobre o nível de conhecimento do PPC do curso, dentre 

outras, ficando  evidenciado que a concepção do currículo dos cursos da IES está 

pautada na formação por competências e no perfil de egresso (considerando as 

DCNs/demandas do mercado de trabalho local e regional e, por consequência, os 

PPC’s), além de romper com a fragmentação; promover a inter e a 

transdisciplinaridade e atualização na área; incentivar a prática de novas 

metodologias de ensino, favorecendo e desenvolvendo a capacidade de aprender 

dos alunos e capacitando permanentemente os professores para o 

desenvolvimento destas práticas; favorecer o desenvolvimento de atividades 

contextualizadas, diversificadas e regidas por princípios ético-políticos; 

oportunizar acessibilidade metodológica como ação de inclusão e diversidade; 

estimular o uso de espaços de aprendizagem distintos (presencial e virtual); 

articular teoria e prática; e, contribuir para a concepção e socialização de 

produção científica, cultural, artística e/ou tecnológica. 

Ressalta-se que a vivência dos conteúdos expressos nas ementas dos 

componentes curriculares (que compõe a matriz curricular de cada curso) além de 
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possibilitarem a efetiva construção de competências e o desenvolvimento do perfil 

profissional do aluno também oportuniza atualização na área de sua formação 

bem como o estudo da educação ambiental, da educação dos direitos humanos, 

da educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-

brasileira, africana e indígena. Também como ação de inserção dos discentes 

como profissionais no mercado de trabalho e como protagonista de inovações a 

IES tem ofertado o ensino pautada na vocação empreendedora e na inovação e, 

ainda, mediado pela tecnologia, atendendo as necessidades e desafios da 

atualidade.   

Por outro lado, algumas fragilidades foram identificadas como: 

necessidade de ampliar a política de internacionalização (comprometida em 

termos de mobilidade acadêmica); incentivar mais a participação dos alunos em 

atividades de iniciação científica, empreendedorismo, inovação e demais 

atividades de extensão; aumentar as possibilidades de estágios; realizar cursos 

de nivelamento no intuito de minimizar as perdas oriundas da vivência do REAR; 

emitir feedbacks mais célere às demandas solicitadas pelos discentes à IES, 

principalmente, as registradas na Ouvidoria, aprimorar o atendimento remotor da 

Central do Aluno, entre outras. 

Os resultados obtidos servirão para subsidiar discussões e otimizar 

estratégias e ações de melhoria do processo de ensino e aprendizagem nos 

cursos da FESAR, pois tais demandas são geradoras de insumos para 

aprimoramento contínuo, subsidiando o plano de ação CPA 2022 e, por 

conseguinte, a melhoria na prestação dos serviços de ensino e aprendizagem e 

atendimento aos alunos.  

 

3.3.1.2 Políticas de Extensão 

A política de extensão operacionalizada na FESAR e relaciona com os 

mais diversos setores da sociedade através de programas de extensão a partir 

dos quais o ensino é retroalimentado com a realidade social nos diversos 

aspectos. As discussões dos fatos e das demandas sociais são incorporadas ao 

contexto do ensino, gerando propostas alternativas que contribuem para a melhor 

atenção aos problemas das populações, especialmente as mais carentes.  
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A prática extensionista está prevista nos PCC’s dos cursos e 

obrigatoriamente é contemplada no planejamento operacional de cada 

Coordenadoria de Curso e demais setores e órgãos da Instituição, obedecendo 

aos compromissos acadêmico-sociais e às políticas institucionais estabelecidas, 

estando norteada pela integração entre os cursos, os setores, os serviços e as 

comunidades envolvidas. Assim, têm prioridade como extensão às atividades e os 

trabalhos desenvolvidos por professores e alunos nas diferentes disciplinas e 

práticas integradas, bem como nas distintas atividades complementares 

propostas à formação do aluno. 

A FESAR se preocupa em conhecer a realidade regional, implementando 

em suas ações – oferta de serviços e saberes – através, principalmente, dos 

Projetos desenvolvidos nos Programas Institucionais de Extensão, vinculados às 

ações Pedagógicas dos cursos de Graduação.  

Como resultado, no FESAR tem-se uma extensão que articula a teoria à 

prática, levando o discente a construir o seu próprio conhecimento através das 

atividades práticas e de prestação de serviços, colocando-o, ao mesmo tempo, ao 

serviço da comunidade. Além das atividades didático-pedagógicas, o aluno é 

levado a experimentar o mundo real, vivenciando trocas de experiências com a 

comunidade e consolidando a responsabilidade no contexto social da IES.  

Atividades como iniciação científica, extensão e monitoria são ações 

institucionais que permitem introduzir os estudantes de graduação na pesquisa 

científica e no ensino acadêmico. A FESAR, como instituição, ao estimular essas 

atividades, objetiva dar oportunidade e garantir ao discente uma visão mais 

atuante e crítica do processo de formação e renovação de informações, 

estimulando a formação de futuros profissionais. A coordenação de pesquisa e 

extensão da FESAR teve como responsabilidade, até então, a realização das 

seguintes atividades: •Acompanhamento da iniciação científica, da extensão e da 

monitoria (divulgação de editais semestrais, seleção e acompanhamento de 

projetos e monitores, análise de relatórios parcial e final, elaboração de 

certificados). • Elaboração e divulgação de relatórios das atividades de pesquisa e 

extensão. • Participação das reuniões junto às coordenações dos cursos, 

coordenação pedagógica e direção acadêmica. •Realização e coordenação de 

eventos técnico-científicos. •Busca por parcerias técnico-científica com 
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instituições de pesquisa em saúde (últimos contatos feitos com Instituto Evandro 

Chagas e Biblioteca Virtual em Saúde). •Realização de cursos de atualização 

online, para adquirir conhecimentos atualizados quanto à realização de pesquisa 

e extensão no ensino superior. • Fornecer informações para atualização do site 

com informações e novidades referentes às ações de pesquisa e extensão.  

 

ANO PROJETO PROFESSORES ALUNOS COMUNIDADE 

2021 12             10           31 1 

 

Tabela 3.1 – Número de Programas/Projetos desenvolvidos, docentes e discentes envolvidos e 
público atingido no ano 2021 

 
 

 

No Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) os estudantes de Direito prestam 

atendimento ao público e também exercitam o aprendizado na prática, sob a 

supervisão de professores do curso, oportunizando às pessoas o acesso a justiça 

como exercício da cidadania. No Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

(CEJUSC) os docentes do curso de Direito operacionalizam serviços à 

comunidade da área de inserção da IES relativos às soluções de conflitos em 

formato “pré-processual” (mediação e conciliação) e focado no diálogo e na 

capacitação das partes, visando reduzir a judicialização dos conflitos.  

 

 

Em 2021, docentes e discentes do curso de Direito da FESAR, atuaram, 

oferecendo à comunidade oficinas a respeito de temas importantes e pertinentes 

ao momento vivido de Pandemia: Estatuto do Idoso, Codigo do Direito do 

Consumidor e Consumismo, Brinquedoteca Escolar para Alunos EJA e apoio ao 

Projeto Sonho de Mãe.  

No Centro Integrado de Saúde (CIS) da FESAR, espaço multidisciplinar 

que dispõe de uma ampla estrutura de prestação de serviços nas áreas de 

atendimento integrado de saúde, os estudantes e professores (dos cursos da área 

de saúde) aliam a teoria à prática e fazem com que a FESAR se torne centro de 

serviço em saúde de referência para a população. Esses espaços são utilizados 

para desenvolver atividades não só de ensino, mas também de pesquisa e 

extensão, que durante o isolamento social / pandemia da Covid-19 funcionou com 
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telemedicina e em, 2021, teve seu atendimento, em grande parte, retomado no 

formato presencial. 

O CIS/FESAR é aberto ao atendimento da comunidade em geral e, 

principalmente, da população circunvizinha da instituição, oferecendo aos alunos 

a oportunidade de vivência e experiência práticas necessárias para uma formação 

de qualidade, além de oportunizar o alcance de outro objetivo prioritário para a 

FESAR que é o cumprimento de seu papel social, na medida em que socializa 

conhecimento, presta serviços e desenvolve ações educativas capazes de 

contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população, bem como 

a inclusão social de pessoas carentes da comunidade.  

 

 

                 Figura 3.4: Oficina com idosos 
 

 

 
 

 
D 

 

 

 

 

 

 

  

                Figura 3.5: Direito do consumidor no auditório da OAB 
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                       Figura 3.6: Projeto sonho de mãe 

 
 

3.3.1.3 Política para a Pesquisa 

O programa de Extensão da FESAR foi proposto com os seguintes  

objetivos: proporcionar crescimento pessoal e acadêmico de discentes e docentes 

e incentivar a integração academia-serviço, através de ações sociais e de 

assistência. Buscou-se com os projetos de extensão produzir ações que 

implicassem em impacto na situação das comunidades beneficiadas pelos 

projetos. Editais de seleção para projetos de Extensão, com oferta de bolsas, 

foram lançados semestralmente, desde o ano de 2016. Houve inscrição de 

projetos de extensão a partir do ano de 2017. No ano de 2018, estes projetos 

selecionados em 2017 estavam em andamento, não ocorrendo inscrição de novos 

projetos. Não houve participantes com bolsa nos projetos de extensão neste 

período. 

3.3.2 DIMENSÃO 4: A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 

A análise da coerência das ações de comunicação com a sociedade, 

através das políticas constantes dos documentos oficiais, permite considerar que 

as ações de comunicação com a sociedade são efetivas e se encontram 

respaldadas nos documentos oficiais reguladores e norteadores das ações oficiais 

da IES. 
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A FESAR vem, ao longo do tempo, aprimorando os seus canais de 

comunicação através do planejamento e desenvolvimento de campanhas 

institucionais e de divulgação em diversos veículos de comunicação de massa, 

com a implementação de várias ações no âmbito regional e local como: 

 Veiculação em outdoors;  

 Campanhas de mídia on-line com bannerwebs em sítios de notícias 

como Google e sítio próprio; 

 Perfis oficiais das redes sociais Facebook, Linkedin e Instagram; 

 Propagandas nas afiliadas das principais redes de televisões; 

 Mídia em rádios; 

 Envio de e-mail marketing; 

 WhatsApp; 

 Distribuição de folhetos informativos. 

 

Para a comunicação interna com o corpo discente, existe implantado o 

Portal do Aluno, onde o aluno obtém de forma direta, através da Internet, todos os 

dados que dizem respeito a sua vida acadêmica, como notas, frequência, bem 

como informações sobre a sua situação financeira. Além desses mecanismos, o 

aluno durante a pandemia (2020/2021) passou a utilizar as ferramentas da 

Plataforma Canvas como meio de interação direta entre professor e aluno para 

acesso às aulas remotas (REAR) e também disponibilização de aulas gravadas, 

vídeos, textos, documentos, roteiros, exercícios e mensagens para otimizar a 

vivência do processo ensino e aprendizagemdentre, sendo sempre muito bem 

avaliada pelos alunos.   

Para a comunicação com o corpo docente, a IES possui o Sistema RM 

para professor registrar as aulas e informações acadêmicas do aluno, como notas 

e faltas, além de acompanhar o cumprimento de prazos acadêmicos. 

Para comunicação com os colaboradores (docentes e técnico-

administrativos) a IES possui e-mail corporativo em que são veiculados 

informações oficiais e se faz distribuição de conteúdos do grupo Afya 

Educacional. 

A IES, ainda usa  é o e-mail institucional para a comunicação externa,  

veiculando informações oficiais e pode apresentar/receber sugestões, trocar 
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informações ou obter soluções, além de agilizar o contato direto da Instituição 

com os órgãos públicos e privados e com a comunidade em geral, gerando mais 

confiança e credibilidade, além de deixar a comunicação mais formal e 

profissional. 

Em 2020/2021, a IES intensificou o uso do WhatsApp como ferramenta 

coorporativa por oportunizar maior alcance, considerando a pluralidade, agilidade, 

familiaridade e a possibilidade rápida de interação, principalmente, em meio à 

pandemia da Covid-19.   

A IES disponibiliza também um serviço de ouvidoria presencial e on-line 

(fale conosco) onde as comunidades interna e externa podem solicitar 

esclarecimentos, registrar reclamações, e queixas, solicitar providências e emitir 

sugestões. Também têm em operacionalização a ferramenta Net Promoter Score 

– NPS, que é uma outra ferramenta de pesquisa de satisfação do aluno,  para 

saber o quanto um estudante/cliente recomendaria os serviços da IES para seus 

amigos, familiares e conhecidos. A partir dos feedback adquiridos, a IES 

implementa ações em prol da concretização da excelência na prestação do 

serviço ofertado. 

Outra forma de comunicação com a comunidade interna desenvolvida pela 

FESAR é a Pesquisa de Clima Organizacional com todos os funcionário, que 

consiste num instrumento de levantamento de informações utilizado para 

identificar vulnerabilidades no modelo de gestão de pessoas dentro de uma 

empresa. Tem o objetivo de incrementar lealdade e compromisso dos 

colaboradores, fornecendo respostas objetivas e rápidas quanto às questões que 

impactam direta e indiretamente na produtividade e lucratividade da corporação.  

A IES entende que quanto maior a satisfação do colaborador com os 

processos da empresa, maior o seu senso de utilidade e pertencimento, maior a 

boa vontade com que ele olha para a empresa, maior a vontade de permanecer e 

crescer na empresa, maior a produtividade, menor a rotatividade, menor o 

absenteísmo e maior a lucratividade. 

A IES conta, ainda, com setor de marketing encarregada da comunicação e 

mídia da FESAR junto aos principais veículos de comunicação.  

O setor de marketing tem como atribuições: 
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 Divulgar as atividades da IES junto aos diversos públicos (internos e 

externos) através de veículos de comunicação em geral e no site e 

redes sociais institucionais; 

 Criar e manter imagem favorável da entidade junto à opinião pública, 

fortalecendo, assim, sua representatividade; 

 Tornar a entidade uma fonte de informação procurada e respeitada 

por jornalistas dos mais diversos veículos de comunicação; 

 Desenvolver ações especiais de comunicação, de acordo com as 

atividades e projetos em questão; 

 Implementar a cultura de comunicação, criando mediações na 

comunidade interna e sugerindo diálogo com a comunidade externa 

direta e indiretamente; 

 Participar na definição de estratégias de comunicação e de captação 

de alunos/clientes bem como de comunidade externa para 

atendimento no CIS; 

 Estabelecer fluxo de comunicação constante com a agência 

responsável pela conta publicitária da IES; 

 Produzir planejamento anual de trabalho do referido setor na 

Plataforma Plano. 

Através de conversas com os setores da IES, os serviços de 

desempenhados por este setor são plenamente satisfatórios. 

 

3.3.3 DIMENSÃO 9: POLÍTICAS DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES E 
EGRESSOS 

 

A política de atendimento ao aluno está centrada no apoio acadêmico 

científico, técnico e financeiro para participação em atividades acadêmicas no 

FESAR, no Estado e em outras regiões do país, enquanto representantes da IES. 

 A FESAR desenvolve diversos programas de apoio ao discente como:  

 Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) - criado com o propósito de 

oferecer suporte inicial na abordagem de eventuais problemas de ordem 

psicológica, funciona 40h semanais, com agendamento eletrônico e 

atendimento sigiloso realizado por psicólogo. O serviço centra-se na 
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escuta clínica, orientação e encaminhamentos. Se, por ventura, o sujeito 

precisar de serviço clínico esse será encaminhado ao CIS ou a serviços 

terceirizados. Este setor é sempre muito bem avaliado pelos usuários, 

contribuindo, assim, para um rendimento acadêmico e emocional do 

público atendido, embora uma parcela do corpo discente tenha 

declarado ainda desconhecer os serviços prestados pelo setor;  

 Programa de Atividades Extracurriculares: A FESAR, por meio de 

atividades, programas e eventos específicos, busca proporcionar ao 

alunado espaços de convivência, visitas técnicas, arte, cultura e 

entretenimento. Na vivência da pandemia o programa teve ações 

adaptadas ao formato remoto; 

 Centros Acadêmicos: entidades representativas dos conjuntos de alunos 

dos cursos de graduação, tendo por objetivos promover a cooperação da 

comunidade acadêmica e o aprimoramento da Instituição, vedadas as 

atividades de natureza político-partidária; 

 Programa Monitoria de Ensino: promovendo a cooperação acadêmica 

entre docentes e discentes; propiciando ao aluno oportunidade de 

desenvolver habilidades para a carreira docente; e apoiando os 

professores no desenvolvimento e o aperfeiçoamento das atividades 

técnico-didáticas; semestralmente a IES publica edital, realiza seleção e 

acompanhamento da monitoria; 

 

    

As ações de apoio ao discente e egressos são sempre bem avaliadas pelo 

segmento externo, assim como pelo corpo discente da IES. Ressalta-se que a 

política de atendimento aos discentes e egressos implantadas na IES são 

constantemente revistas e reorientadas priorizando a aprendizagem do aluno, o 

vínculo com o mundo do trabalho e a consequente empregabilidade e, que 

conforme as demandas percebidas nas avaliações (autoavaliação institucional e 

avaliações externas), as mesmas são efetivadas objetivando apoiar o aluno no 

seu processo de desenvolvimento intelectual, humano e profissional.  

 

PROGRAMAS DE ACOLHIMENTO AO DISCENTE: 
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● A cerimônia da Capa, para além de promover a integração dos alunos 

calouros e veteranos, confere visibilidade ao curso de Direito da Faculdade 

de Ensino Superior da Amazônia Reunida (FESAR), sendo utilizada, 

ainda, como instrumento de estratégia de marketing. Ao resgatar a 

tradição dos cursos jurídicos que serviram como fundamento para 

implantação de faculdades de Direito no Brasil, a FESAR demonstra uma 

preocupação com a memória do curso, passando a ser reconhecida como 

uma instituição que valoriza os alicerces da justiça e da igualdade, além de 

reafirmar o compromisso com a educação de qualidade, a partir do 

desenvolvimento de atividades integradoras; 

● Outra forma de acolhimento é o fato da FESAR proporcionar a 

participação dos acadêmicos em atividades de iniciação científica, 

extensão, estágios, apresentação e divulgação (publicação) de trabalhos, 

órgãos colegiados, monitorias, entre outras atividades. Envolvendo os 

alunos em projetos que oportunizem aos acadêmicos conhecer melhor o 

meio onde atuarão futuramente, a realidade dos problemas e 

potencialidades, vivenciando atividades relacionadas à profissão.  

 

APOIO A EVENTOS ACADÊMICOS: Destina-se a apoiar eventos acadêmicos já 

institucionalizados, que tenham como co-responsável o segmento discente, 

desde que aprovados na forma do regimento. Tais eventos dizem respeito a 

Congressos, Simpósios, Jornadas, Semanas, Ciclos de Palestras, Reuniões com 

entidades estudantis.  

  

3.4.  EIXO 4 - POLÍTICA DE GESTÃO 
 

3.4.1. DIMENSÃO 5: POLÍTICAS DE PESSOAL 

 

A IES possui planos de carreira regulamentados para os corpos docente e 

técnico-administrativo, homologados pela DRT - PI, com critérios claros de 

admissão, promoção e progressão. Aos técnico-administrativos também são 

oferecidas oportunidade de qualificação profissional nos mesmos parâmetros do 

pessoal docente no que se refere a bolsas de qualificação e ajuda de custo para 

participação em eventos técnico-científicos.  
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Registra-se, ainda, a sistemática implantada na IES, em 2020, através da 

Universidade Coorporativa da Afya que otimiza um sistema de gestão de 

aprendizagem, via Plataforma LMS (Learning Management System) a IES 

oportuniza cursos, mídia digital e materiais de treinamento online para docentes e 

técnico-administrativos, permitindo aos mesmos a atualização e aprendizado 

contínuo. Também desenvolve cursos de capacitações presenciais e/ou remotos, 

a cada semestre letivo, pincipalmente, por ocasião do mês de janeiro e julho, 

quando ocorrem a semana pedagógica e os Encontros Técnico-Administrativos.  

A FESAR mantém um quadro de docente e pessoal técnico-administrativo 

selecionados conforme os critérios de titulação e experiência para a função, já 

estabelecidos nos Planos de Cargos e Salários Docente e Planos de Cargos e 

Salários do Pessoal Técnico-administrativo.  

Além das ações de incentivo para capacitação docente e técnico 

administrativo, a IES continua com sua política de valorização de pessoal 

otimizada pelo Recursos Humanos que continuamente promove ações para todo 

o corpo técnico-administrativo, além da constante promoção de cursos de 

formação e capacitação, e da disponibilidade de um psicólogo com horários 

disponíveis para atendimento também dos funcionários, quando necessário. 

Dentre as ações desenvolvidas, em 2021, pelo setor de Recursos 

Humanos/ FESAR no intuito de informar, desenvolver, motivar, engajar, estreitar 

laços e contribuir com a saúde dos colaboradores foram destaque: Reunião 

Mensal de Liderança (monitoramento dos processos institucionais para alcance 

dos resultados); Projeto Cumbuca (estudos /aprendizagens usando método 

cumbuca); e ações de conscientização pela saúde da mulher (Outubro Rosa) e do 

homem (Novembro Azul), como também de conscientização e prevenção ao 

suicídio (setembro amarelo) entre outras.   

A instituição também desenvolve ações para identificar e analisar os 

problemas internos, propor mudanças e obter melhores resultados através da 

gestão participativa, e ainda buscando: 

• Identificar oportunidades de melhorias e propor plano de ação; 

• Mapear as necessidades de treinamentos e desenvolvimento de 

equipe; 
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• Proporcionar ações com foco em lideranças, comunicação, integração 

organizacional, trabalho de equipe, ambiente interno, relacionamentos, 

remuneração e benefícios, cultura organizacional, etc; 

• Identificar questões ocultas no ambiente da empresa; 

• Instrumentalizar a empresa para alterações em políticas internas; 

• Criar um ambiente participativo; 

• Valorizar e reconhecer a opinião de seus colaboradores; e,  

• Fortalecer a gestão participativa na IES. 

 

A IES, ainda, conta com a Comissão Interna de Prevenção de Acidente - 

CIPA, que atua na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais dos 

colaboradores.  

Vale ressaltar que inúmeras CAPACITAÇÕES foram promovidas pelo 

GRUPO AFYA aos colaboradores das mais distintas áreas e funções da FESAR e 

todas foram otimizadas visando integrar, motivar, aperfeiçoar habilidades e 

desenvolver competências nos colaboradores, de modo que gerem melhorias no 

Atendimento ao Cliente, na Qualidade na Prestação de Serviços e na Integração 

das equipes técnico-administrativas 

 

3.4.2. DIMENSÃO 6: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

Na FESAR, o processo de definição da proposta orçamentária anual fica 

sob a responsabilidade da Diretora Geral da IES, que compila e realiza a 

integração do planejamento de todos os cursos e setores da IES, materializados 

por meio dos Planos Anuais de Trabalho – PAT, que são elaborados com a 

participação ativa de todos os setores da Instituição, contando ainda com a 

participação da Entidade Mantenedora. O processo de planejamento e 

acompanhamento da execução é apoiado por uma moderna ferramenta 

informatizada, desenvolvida na própria Instituição, que possibilita o planejamento 

coletivo com uma posterior execução descentralizada e autônoma pelos diversos 

setores da FESAR. 

O modelo de gestão adotado e os mecanismos de definição dos 

orçamentos garantem a sintonia entre o PDI e aquilo que é efetivamente 
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executado durante cada ano pelos diversos setores.  Este modelo garante, ainda, 

o exercício das atividades da Instituição com autonomia, uma vez que as 

aprovações prévias do custeio, das despesas e dos investimentos acontecem ao 

final de cada ano, pelo CONSUP e pela Entidade Mantenedora, para o ano letivo 

subsequente, possibilitando a correta administração dos recursos. 

A maior parte das receitas previstas no orçamento são oriundas dos 

pagamentos de mensalidades feitas pelos alunos. Este condicionante 

orçamentário é que, via de regra, tem determinado certos limites para as 

despesas. Recursos oriundos de convênios/contratos, destinados à pesquisa ou 

extensão, são considerados extra orçamentários. 

A alocação dos recursos para o ensino, como já informado anteriormente, 

toma como base uma projeção dos gastos com as atividades normais de ensino, 

levantadas pelo setor acadêmico em conjunto com o setor administrativo-

financeiro. Havendo alteração na carga horária a ser oferecida em cada curso, as 

diferenças são apropriadas e seus valores recalculados, diminuindo-se ou 

agregando-se à despesa do ano em curso. 

Os recursos para pesquisa constam de proposições levantadas pela 

FESAR, mediante projetos, onde os custos são definidos. Os projetos são 

submetidos à apreciação do setor responsável pelos projetos de pesquisa e 

extensão. Uma vez aprovados, o orçamento passa a incluir a destinação de 

recursos específicos para cada um deles.  

 

3.4.3. DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

A sustentabilidade financeira da IES é garantida através das mensalidades 

e repasses da Mantenedora e prestação de serviços. O planejamento econômico-

financeiro da FESAR inclui todos os cursos pretendidos, no que diz respeito à 

receita e despesa. A receita tem por base as mensalidades, taxas e outras 

contribuições educacionais, fixadas e cobradas de acordo com a legislação que 

rege a matéria. As transferências da mantenedora cobrem possíveis déficits. Os 

resultados financeiros positivos, aprovados em balanço, são aplicados no 

desenvolvimento da instituição e na melhoria qualitativa dos serviços 

educacionais prestados (ensino, pesquisa e extensão). 
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Além dessa instância de planejamento institucional, os recursos são 

viabilizados pelos PAT elaborados a cada ano. Nos PAT das Coordenadorias de 

Curso são previstas as despesas relativas ao planejamento e gestão institucional, 

planejamento e organização didático-pedagógica, oferta de cursos e programas e 

infraestrutura administrativa e acadêmica.   

A parte mais significativa dos recursos financeiros é oriunda das receitas 

com mensalidades. Recursos decorrentes de convênios são pouco significativos, 

sendo as receitas não-operacionais, também, são pouco representativas. 

A cada final de ano, após a apreciação e decisão do CONSUNP, os 

orçamentos do ano seguinte são aprovados e devolvidos à Direção da FESAR 

para aplicação.   

Neste planejamento, os resultados positivos entre a receita total e as 

despesas de custeio são destinados, na forma especificada no mesmo plano, 

para os investimentos em acervo bibliográfico; fomento às práticas investigativas, 

incluindo a iniciação científica, e aos serviços de extensão; crescimento e 

atualizações tecnológicas dos equipamentos de computação e informática; novos 

laboratórios para os cursos propostos; desenvolvimento e atualização da estrutura 

física, enfim, suprir as necessidades para a manutenção, ampliação e melhoria 

das condições operacionais da FESAR. O superávit apresentado destina-se a 

formar um prudente fundo de reserva, justamente o garantidor para eventuais 

imprevistos. 

 

 

3.5. EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

A excelência da infraestrutura física da sede da FESAR está instalada em 

uma área de 12.575m2, constituindo-se em um grande diferencial no que se refere 

a condições de trabalho, desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. A 

referência é o mais alto padrão tecnológico, arquitetônico, acústico e estético. 

Historicamente, esta é uma das dimensões sempre elogiada e bem avaliada nos 

processos de avaliações realizadas, tanto internos quanto externos, havendo 

consenso entre a percepção de professores, alunos e técnico-administrativos, 

quando consideram a estrutura física em índices plenamente satisfatórios.  
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Destaca-se que a estrutura física da FESAR foi construída especificamente 

para atender às atividades inerentes a uma instituição de ensino superior, 

inclusive com instalações adaptadas para portadores de necessidades especiais 

(rampas de acesso, piso tátil, sinalização visual, banheiros adaptados, carteiras 

adaptadas, dentre outros) o que vem garantindo o atendimento e utilização de 

forma satisfatória de alunos, funcionários e a comunidade em geral. 

Ressalta-se ainda que a infraestrutura da IES vem sendo ampliada ano a 

ano, de acordo com a demanda interna. No período de 2020 a 2021 foram 

ampliadas e aparelhadas oito salas de aulas (para uso de metodologias ativas); 

construção de Ambulatório, reforma da Secretaria Acadêmica (mais ampla e com 

nova adequação), construção da Sala de repouso dos alunos, (principalmente 

para acomodar os que passam o dia inteiro na instituição, visto que muitos 

realizam atividades no contraturno), reforma e nova ambientação da Sala de 

Professores, reestruturação da Biblioteca (ambientação e mais cabines de 

estudo),reestruturação de novas salas para coordenadores de curso e o 

coordenador de ensino de graduação (com novos computadores, mobiliários e 

ambientação e tambem otimização de espaços); restruturadas salas para 

atendimento individual ao aluno pelo professor. Além de terem sido instalados 

novos laboratórios (Habilidades Médicas) para o curso de medicina e ter realizado 

substituição de computadores por novos aparelhos, nos Laboratórios de 

Informática. 

No ano de 2021, também foram construidas salas totalmente planejadas, 

para CPA, Ouvidoria e Central do Aluno.  

 

3.5.1.1 Biblioteca 

A FESAR, mantém sua política de ampliação e atualização do acervo 

bibliográfico, tanto de livros quanto de periódicos especializados nas áreas dos 

cursos que oferta. A IES disponibiliza também o acesso a redes tais como 

COMUT, EBSCO HOST, MINHA BIBLIOTECA, e a outros sistemas de ensino e 

pesquisa. 

A FESAR mantem sua politica de ampliação e atualiação do espaço fisico, 

A avaliação da biblioteca da IES, pelos alunos, vem melhorando a cada ano com 
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relação ao acervo, serviços prestados e estrutura física. Ao longo do processo de 

avaliação, foram identificadas algumas demandas de alunos e professores com 

relação à ampliação e atualização do acervo de alguns cursos, assim como de 

ampliação de cabines individuais, instalação de mais computadores para 

pesquisa de alunos nas cabines em grupo e atualização dos computadores do 

laboratório de informática instalado dentro da biblioteca. Todas as demandas 

identificadas foram atendidas pela IES.  

Seu trabalho está voltado à missão da Instituição e ao apoio aos seus 

programas, no sentido de disseminar as informações através de serviço ágil e 

eficiente, atuando como suporte bibliográfico de pesquisa em diversas áreas do 

conhecimento. Com mais de 23 mil exemplares de materiais bibliográficos em seu 

acervo físico e virtual, possibilita o livre acesso a livros, periódicos científicos, 

materiais multimídia e à coleção acadêmica, que reúne a produção intelectual da 

Faculdade, registrada em trabalhos de conclusão de curso (TCs) e monografias 

de especialização, nos formatos impresso e eletrônico. 

O acervo da Biblioteca está todo informatizado e os usuários contam com 

terminais (computadores) dentro da biblioteca para consulta de materiais, a qual 

pode ser feita de qualquer lugar onde haja acesso on-line. O programa usado é o 

Giz Biblioteca da AIX Sistema. 

A Biblioteca possui uma estrutura física moderna e capaz de criar um 

ambiente de estímulo à busca pelo conhecimento e boa prestação de serviço ao 

aluno, acolhendo as novas tecnologias de comunicação para atingir todo o seu 

corpo acadêmico. Todo o ambiente é climatizado, acessível e humanizado. Dessa 

forma, a FESAR cumpre com o seu objetivo de garantir sua excelência acadêmica 

e institucional. 

A Biblioteca FESAR é composta por: 

 

 Área física total de 562,88 metros quadrados; possui: 

 Mais de 23.000 exemplares de livros; 

 Mais de 3.000 títulos de livros; 
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 1.762 exemplares de periódicos; 

 179 títulos de periódicos; 

 

Possui os seguintes espaços: 

 1 Hall de entrada / Recepção   

o Guarda-volumes com 80 armários na área externa; 

o A entrada conta com Sistema antifurto eletromagnético 3M, com antenas 
de detecção e sinal sonoro, na porta; 

o Balcão de atendimento; 

o 1 expositor de documentos institucionais; 

o 1 expositor de livros novos. 

 

 1 Salão de estudos e acervo de livros, periódicos e materiais especiais (Inclui 
Obras Gerais, de Referência, Periódicos, Multimeios e Materiais Especiais);  
 

o O salão de estudos e acervo conta com conexão wireless; 

o 20 terminais para pesquisas via internet e consultas ao catálogo do 
acervo; 

o O salão de estudos e acervo conta com 7 mesas retangulares de estudo 
em grupo para até 8 usuários, 24 cabines para estudo individual, 128 
cadeiras e 3 sofás/pufe para descanso e/ou leitura. 

 1 área de convivência e bem-estar; 

o Contém 17 Pufes coloridos. (19 assentos); 

o Possui banheiros masculino e feminino. 

 

 1 área destinada à administração e estudos em grupo 

o 1 sala de Coordenação; 

o 1 sala administrativa destinada aos serviços de processamento técnico 
do acervo; 

o 5 Salas de estudos em grupo; 

o 1 corredor central com 3 mesas redondas de estudos e 10 assentos 

o As salas de estudo em grupo possuem 1 e 2 mesas, capacidade para 4 
ou 8 usuários. 
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A Política de Atualização e Manutenção do Acervo e da Infraestrutura 

Física da Biblioteca FESAR é o documento que norteia a gestão do acervo da 

Biblioteca. Tem como objetivo geral estabelecer as diretrizes de planejamento 

para a expansão, atualização e manutenção do acervo bibliográfico, bem como da 

infraestrutura física da Biblioteca. 

 

Figura 3.7: Computadores 

 

 

Figura 3.7: Biblioteca espaço livre 
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Figura 3.8: Biblioteca Escaninho 

 

 

Figura 3.9: Biblioteca inforrmativo 

 

3.5.1.2 Equipamentos de informática 

A FESAR possui uma política de investimento constante em sua 

infraestrutura tecnológica. Todas as salas de aula são equipadas com sistema de 

som, telão, projetor multimídia e sistema wireless, onde os professores acessam o 
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diário via on-line e toda a instituição possui acesso à internet através de rede wi-fi. 

Os demais setores da IES tanto administrativo quanto os laboratórios são 

adequadamente equipados com equipamentos e recursos tecnológicos 

atualizados. A atualização dos equipamentos é feita em função das necessidades 

dos cursos e do avanço tecnológico. A manutenção preventiva dos equipamentos 

é realizada através de técnicos contratados pela instituição e a corretiva 

terceirizada a empresas especializadas. 

A infraestrutura tecnológica é sempre muito bem avaliada pela comunidade 

acadêmica.  

 

4 CONSIDERAÇÕES  

A avaliação institucional na FESAR tem tido um papel fundamental no 

autoconhecimento e fortalecimento dos processos democráticos internos a partir 

de uma abordagem transparente junto à comunidade, o que vem auxiliando a 

Instituição em seu fazer administrativo, político e técnico-pedagógico, sendo a 

autoavaliação um valioso instrumento de gestão.  

O processo de Avaliação Institucional no âmbito da IES tem-se 

desenvolvido de maneira natural e sistemática, no percurso de um clima de 

aceitação e participação do seu corpo acadêmico (professores, alunos, egressos 

e técnico-administrativos). A Instituição tem demonstrado vontade política na 

busca da excelência no ensino, pesquisa e extensão haja vista seu 

posicionamento ante os resultados das avaliações internas e externas, e a 

seriedade com que acata as reivindicações da comunidade acadêmica, 

manifestadas através da sua Ouvidoria e da autoavaliação.  

A FESAR já desenvolve ações de avaliação interna desde sua 

implantação, e no contexto institucional esta já é uma prática consolidada, 

inclusive calcada nas questões democráticas, cooperativas e livre de ameaças.  

Tendo como referência as proposições contidas nos resultados da análise 

da avaliação institucional realizada no triênio 2018-2020 pelos segmentos da 

comunidade interna e resultados das avaliações externas, sociedade civil 

organizada bem como do contexto de inserção da IES, alguns pontos ainda 

merecem consideração e atenção, no que se refere à necessidade de: 
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 Construir espaços para banho nos banheiros; 

 Substituição das carteiras nas salas de aula do curso de Direito, por 

carteiras de tamanho maior e mais confortáveis e com mesas maiores; 

 Melhorar a climatização das áreas das cantinas e do setor de recepção do 

Centro Integrado de Saúde - CIS; 

 Propor a comercialização de lanches mais saudáveis nas cantinase mais 

acessives financeiramente; 

 Desenvolver novas campanhas educativas aos usuários; 

 Colocar tomadas nas salas de aula e na biblioteca (para carregar 

notebook, smartphone; iphone...); 

 Melhorar a segurança no entorno da IES, com realização de rondas 

permanentes; 

 Construir copa para uso dos colaboradores, professores e do corpo 

discente; 

 Melhoria no acesso ao Portal do Aluno;  

 Criação de um aplicativo de celular para facilitar o acesso dos alunos ao 

portal acadêmico; 

  Melhorar o atendimento dos setores financeiro, recepção e biblioteca, 

ofertando cursos de capacitação de atendimento ao público aos 

colaboradores; 

 Disponibilizar Ticket Alimentação para funcionários que não almoçam na 

cantina e que, portanto, não usufruem do desconto na alimentação; 

 Melhorar o sistema de som/microfone das salas para otimização da 

aprendizagem; 

 Ampliar estacionamento para motos (alunos da noite); 

 Ampliar a divulgação do programa de internacionalização da IES bem 

como o Convênio Afya U Experience e criar estratégias de concretização 

de programas de intercâmbio e internacionalização para discentes e 

docentes, permitindo mobilidade acadêmica; 

 Ofertar treinamento docente em mais de um horário, pois muitas vezes a 

não participação é devido coincidir com o horário das aulas; 
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  Incentivar mais a participação dos alunos em atividades de iniciação 

científica e também nas atividades de extensão; 

 Ampliação de oportunidades de estágio; 

  Organizar os horários das aulas do curso de medicina e não permitir que 

aulas sejam remarcadas em cima da hora; 

  Melhorar a comunicação interna com os estudantes (muitos ficam sabendo 

de eventos e informações importantes muito em cima e outras vezes nem 

chegam a ter conhecimento); 

 Instruir o corpo docente sobre a necessidade de realizar feedback das 

avaliações bem como acompanhamento da coordenação de curso; 

 Divulgar e conscientizar o corpo docente sobre o que é Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e qual a sua função na IES; 

  Maior agilidade nas devolutivas/respostas aos alunos pelo NEAD; 

 Postar as notas das disciplinas dos cursos no prazo determinado em 

calendário e cronograma acadêmico; 

  Planejar e desenvolver estratégias de metodologia ativas de ensino para o 

curso de Medicina bem como capacitar os docentes para 

operacionalização a contento; 

 Melhorar a análise de dispensa das disciplinas no prazo correto para não 

prejudicar os discentes;  

 Desenvolver mais ações que fortaleçam o psicológico dos alunos e melhor 

divulgação do serviço do setor de psicopedagogia (NAP); 

 Intensificar o desenvolvimento de programas e ações em benefício em prol 

da sustentabilidade socioambiental; 

 Implantar na IES o controle de outros Indicadores de Sustentabilidade, tais 

como água, resíduos e energia ampliando as ações de sustentabilidade 

efetivadas na IES. 

 Aumentar e aperfeiçoar a comunição entre discentes e coordenações 

especificamente: de Medica e Direito. 

 Aumentar e aperfeiçoar a comunição entre docentes e coordenações 

especificamente: de Medica e Direito. 

 



Página | 57 

 

Estas proposições integrarão do plano de acompanhamento da CPA, assim 

como de cada setor institucional da IES, que transformados em metas e objetivos 

para o ano de 2022, contribuirão em muito para a ampliação dos serviços 

educacionais prestados com excelência que sempre caracterizou a FESAR. 

 

 

 


