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Apresentação

O presente relatório procura respeitar o roteiro disposto na nota técnica
INEP/DAES/CONAES Nº 65 e se caracteriza como primeiro Relatório Parcial do
Relatório Integral a ser enviado em 2018, encerrando um ciclo avaliativo que ora se
inicia.
Optou-se por trabalhar em cada Relatório Parcial pela totalidade dos eixos,
para que se possa, ao final do ciclo avaliativo, promover comparações e avaliar, então,
eventuais evoluções em cada uma das dimensões distribuídas entre os cinco eixos.
A profundidade da avaliação de cada uma das dimensões é que se pretende
elevar gradualmente até chegar ao Relatório Total.

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
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Introdução

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) constituiu o documento
guia para a descrição da condição atual de cada uma das dez dimensões dos cinco
eixos considerados neste Relatório.
O Relatório tem caráter parcial e se completará quando for finalizado o
Relatório Integral, em 2018, que terá como referência não apenas o ano anterior, mas
os três últimos anos, o que caracterizará um ciclo avaliativo completo.
Definiu-se que o caráter parcial do relatório se daria simplesmente pela
profundidade de avaliação e análise de cada ponto avaliado e, principalmente por se
caracterizar em peça facilmente comparável com os dois próximos Relatórios de
Autoavaliação Institucional.
A constituição do presente Relatório teve como referência principal a Nota
Técnica nº 65 de 2014, como já foi informado na apresentação, mas se apoiou,
também, em Relatório do INEP que, em 2011, analisou relatórios de autoavaliação de
algumas Instituições de Ensino do país1, procurando-se dar, neste documento, o
tratamento proposto pelo INEP para os relatórios das Instituições. Isso foi conseguido
em grande medida, embora não totalmente,
O processo de autoavaliação da Faculdade São Lucas tem sido
conduzido por Comissões Próprias de Avaliação (CPA) que se renovam
periodicamente. O quadro 1 (página seguinte) refere-se à composição atual da CPA,
bem como ao segmento que representam.
O processo de planejamento das autoavaliações na faculdade são Lucas
se inicia no segundo semestre, a partir da análise feita pela comissão sobre os acertos
e erros ocorridos na autoavaliação do ano anterior. Especificamente em relação à
autoavaliação de 2015, foi importante a avaliação dos procedimentos desenvolvidos
pela Comissão de Avaliação Externa recebida pela Faculdade São Lucas, que
pretende a mudança de sua organização administrativa de Faculdade para Centro
Universitário.

1

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior. Volume 3. Análise dos Relatórios de Avaliação das
Instituições de Educação Superior. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira.
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Quadro 1 Atual da CPA da Faculdade São Lucas
Representante

Função

Segmento que representa

Andriceliane Silva Lima

Aluna do Curso de Direito Discente
da Faculdade São Lucas

Daniela Tissuya Silva Técnica da Diretoria de Técnico Administrativo
Toda

Ensino

Erica

Laís

Viega Aluna do curso de Medicina Discente

Dorigheto
Flávio

da Faculdade são Lucas
Aparecido Coordenador

do Técnico Administrativo

Terassini

Laboratório de Zoonozes

Isabel Cristiane kunioshi

Fonoaudióloga, Mestre em Docente
Saúde

Pública,

Doutoranda, Docente dos
cursos de Fonoaudiologia e
Medicina
Ivanete

Saskoski Pedagoga,

Caminha

Mestre

em Docente

Desenvolvimento Regional

Lilian Valéria Pinheiro Graduada

em Comunidade Externa

Freitas

administração, Empresária

Luiz Carlos Bianco

Mestre

em

Odontologia, Docente

Professor dos cursos de Coordenador da CPA
odontologia

e

de

Fisioterapia
Silvia Kátia Alves Belém

Técnica do Departamento Técnico Administrativo
de Talentos Humanos

Fonte – Dados da CPA

A Faculdade São Lucas foi credenciada pela Portaria 1714, de 3 de dezembro
de 1999, começando a atuar ao final do primeiro trimestre do ano seguinte. Os cursos
de Administração e Turismo foram os pioneiros da Instituição.
O quadro 2 registra todos os cursos oferecidos pela Instituição na Atualidade,
sendo que os cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Ciências Contábeis são os mais
jovens.
Desde o terceiro trimestre do ano de 2015 a Instituição disponibiliza ambiente
com salas conjugadas para o funcionamento das coordenações de cada um dos
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cursos referidos no quadro 2, o que tem permitido maior Integração e troca de
experiências intercursos e poderá favorecer o processo de interdisciplinaridade,
especialmente nas atividades extramuros, tanto de extensões quanto de estágios
supervisionados.

Quadro 2 - Cursos oferecidos pela
Faculdade São Lucas na atualidade
Administração
Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciências biológicas
Ciências contábeis
Direito
Enfermagem
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Hotelaria
Medicina
Nutrição
Odontologia
Fonte - Diretoria de Ensino

O ambiente conta com várias salas de reuniões, equipadas com equipamento
de vídeo.
A Coordenação da CPA também funciona neste ambiente e tem acesso às
salas de reunião e às Coordenações de cursos, continuando a merecer tratamento
adequado e respeitoso por parte da Instituição.
A Faculdade São Lucas recebe alunos de diversas localidades dos Estados de
Rondônia, Acre, Amazonas, Mato Grosso e outros Estados, além da Bolívia, conforme
se detalha no desenvolvimento do Relatório e, por isso, desenvolve um papel de
destaque na região.
Espera-se que o presente relatório seja suficientemente claro para que a
Faculdade São Lucas seja conhecida em profundidade e, como das vezes anteriores,
sirva de base para ações de melhoria a serem implementadas na Instituição.
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Espera-se que a IES, em seu planejamento inclua ações decorrentes dos
questionamentos e necessidades levantados pela CPA.
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Metodologia

A exemplo do ano anterior, a autoavaliação realizada pela CPA da Faculdade
São Lucas, durante o ano de 2015, utilizou instrumentos de avaliação com caráter
quantitativo e qualitativo.
A pesquisa quantitativa teve como público alvo os três segmentos da
comunidade acadêmica: Docentes, discentes e técnicos administrativos foram
convidados por meio da página de internet, utilizando-se o email institucional ou a
partir de mensagens de texto em telefones. A Coordenação desse processo de
mobilização de respondentes coube pelo Núcleo de Comunicação da Faculdade São
Lucas (NUC).
Houve, também, durante a divulgação do Relatório referente a 2014 para
representantes de turmas e outros membros do corpo discente uma sensibilização
dos mesmos para a avaliação ora relatada. Essa sensibilização também foi solicitada
a docentes.
Quanto à pesquisa qualitativa, novamente foram realizados os fóruns de
formação profissional, conduzidos pelas Coordenações de Curso, com apoio e
supervisão da CPA e cooperação efetiva de diversos membros da Diretoria de Ensino
da Faculdade São Lucas.
Os fóruns foram utilizados como pesquisa qualitativa, na medida em que há
roteiro de perguntas, registro das falas dos participantes e estímulo às discussões.
Apenas os discentes participam dos fóruns como respondentes, na medida em que
os professores atuaram como condutores do processo, em auxílio à Coordenação.

Descrição dos Instrumentos

Questionários da pesquisa quantitativa

A elaboração das questões, no presente ano, foi fruto de discussão interna dos
membros da CPA. Uma parte das questões foi adaptada de questões aplicadas em
questionários anteriores, atendendo ao objetivo de permitir comparações. Duas
escalas de respostas serviram de opções de escolha para os respondentes:
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1. Atribuição de importância a um tema oferecido, em que as opções
possíveis eram: “não tem importância”; “pouco importante”; “tem alguma
importância”, “Importante” e “Muito importante”.
2. Nível de avaliação de um item em que o respondente atribuía notas de
1 a 10, onde 1 significava o menor nível de aprovação e 10 o maior nível
de aprovação.
Cada um dos segmentos de respondentes – docentes, discentes e técnicos
administrativos – respondeu a um questionário diferente dos demais segmentos. O
teor completo dos questionários constitui o anexo 1 deste relatório.
Da mesma forma que em anos anteriores, os questionários foram respondidos
em meio eletrônico. Essa forma de resposta favorece sobremaneira a tabulação de
dados e a transformação das informações em gráficos.
Para evitar que um mesmo membro da comunidade acadêmica respondesse
mais de uma vez ao questionário, foram designados códigos de usuário e senha para
cada participante que se dispôs a participar da pesquisa. Essa estratégia foi utilizada
já na pesquisa do ano anterior.
O Núcleo de Desenvolvimento tecnológico (NDT) foi, novamente, responsável
pelo aperfeiçoamento de um programa de informática para a digitalização dos
questionários e disponibilização para a comunidade. Posteriormente os dados foram
transferidos para o programa Microsoft® Excel® para permitir que fossem elaborados
gráficos compostos pelos resultados de mais de uma questão. Essa medida contribuiu
para sintetizar informações, realizar comparações e permitir visão mais ampliada ao
leitor.
A sensibilização para participação nesta pesquisa utilizou os mesmos
instrumentos de anos anteriores com o acréscimo de mensagens para telefones e
envio de emails pelo NUC.


A página de internet da Instituição;



Emails e ligações entre CPA e as coordenações de curso;



Afixação de diversos banners em pontos estratégicos do campus;



Afixação de uma faixa.



Divulgação na sala dos professores



Contato pessoal com a maioria dos chefes de setores administrativos.
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Novamente, a Diretoria de ensino da Faculdade proporcionou o acesso dos
respondentes em laboratórios de informática da Instituição e ofereceu profissionais da
área de informática para apoiar o acesso de respondentes que assim o solicitassem,
sem, entretanto, interferir diretamente no processo de resposta.

Fóruns São Lucas de formação profissional

A pesquisa qualitativa foi representada pelos Fóruns São Lucas de Formação
Profissional. Essa série de eventos, tem se constituído em uma oportunidade ímpar
de reflexão sobre o futuro profissional dos acadêmicos e para levantamento de
situações que podem ser melhoradas no âmbito da Instituição ou do curso, garantindo
uma formação mais adequada ao mercado de trabalho. São realizadas discussões
mais aprofundadas do que seria possível exclusivamente através de pesquisa
quantitativa.
É necessário ressaltar que os fóruns realizados em 2014, ano em que iniciaram,
não o foram por iniciativa da CPA, mas tiveram desde o primeiro momento o apoio da
Diretoria de Ensino e, por isso, foram incorporados ao processo de autoavaliação
institucional.
A realização dos fóruns seguiu a mesma metodologia do ano anterior: no
âmbito dos cursos: os fóruns foram conduzidos pelos coordenadores com o apoio de
docentes, especialmente os componentes dos Núcleos Docentes Estruturantes
(NDE). Os objetivos principais do encontro eram os de refletir sobre as atitudes
pessoais durante o processo de formação (curso de graduação) e sobre o exercício
profissional, além de contribuir para que a Faculdade São Lucas pudesse aprimorar o
processo de formação e a Infraestrutura.
No presente ano, os eixos de discussão, ou seja, as diretrizes motivadoras das
reflexões foram


Práticas, estágios e pesquisa científica



Desenvolvimento de processo de ensino e aprendizagem



Infraestrutura física



Mercado profissional atual e perspectivas da profissão,
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Figura 1 – Formulários utilizados para os fóruns de formação profissional

Fonte – CPA e Diretoria de Ensino

Cada curso realizou individualmente seu fórum, em dias diferentes, permitindo
a participação de um membro da CPA e de um representante da diretoria de Ensino
em todos eles. É importante ressaltar que a todos os cursos foi solicitado o envio dos
relatórios dos fóruns. Os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito
realizaram os fóruns, porém não enviaram os relatórios a tempo de fazerem parte
deste documento. O curso de Hotelaria não realizou fórum. Os relatórios completos
fornecidos à CPA pelas Coordenações de Curso fazem parte dos anexos deste
relatório (Anexo 2, Fonoaudiologia; Anexo 3, Arquitetura e Urbanismo; Anexo 4,
Enfermagem; Anexo 5, Fisioterapia; Anexo 6, Odontologia; Anexo 7, Ciências
Biológicas; Anexo 8, Biomedicina; Anexo 9, Medicina)
Em virtude do grande número de acadêmicos interessados em participar, foram
selecionadas quatro salas de aula e um anfiteatro para cada curso. Este foi utilizado
na abertura e no encerramento do fórum.
O total de discentes de cada curso foi dividido em quatro grupos, para discutir,
cada um deles, um dos eixos acima referidos. Os grupos elegeram secretário e relator
e as discussões ocorreram sob mediação e estimulação de docentes.
Fonte – Coordenações de cursos
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Após o encerramento das discussões em grupo, foram realizadas plenárias,
para apresentação dos resultados pelos relatores e abertura da discussão no grande
grupo, formado pelo conjunto dos docentes do curso. Todas as plenárias contaram,
além dos membros da CPA, com a presença do Coordenador do Curso, dos membros
da Diretora de Ensino e, em alguns casos estiveram presentes também membros da
Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação e da Diretoria Administrativa.
Os resultados geraram relatórios e pactos de conduta entre acadêmicos e
coordenação de curso.
Subsidiaram este relatório de autoavaliação as falas dos acadêmicos
registrados como fatos/diagnósticos, desde que fossem de responsabilidade
institucional. As propostas recorrentes foram consolidadas.
Divulgação dos resultados

Para a divulgação dos resultados serão realizadas as seguintes ações:

1.

Envio do Relatório completo à Direção Geral, Diretoria Administrativa; Diretoria

de Ensino e Diretoria de Pesquisa, extensão e pós-graduação;
2.

Entrega aos Coordenadores de dados específicos de seus cursos, para

providências que estiverem ao alcance dos mesmos;
3.

Disponibilização do Relatório no portal de internet da Faculdade São Lucas,

com link na página inicial,
4.

Realização de reuniões com líderes de turmas

a.

Envio

a

gerências

da

Instituição

para

conhecimento

dos

técnicos

administrativos.
5.

Divulgação em locais de grande circulação do campus, como sala dos

professores e locais de atendimento a discentes.
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Desenvolvimento e análise de resultados
Eixo 1 – Planejamento e avaliação Institucional
Dimensão 8 – Planejamento e avaliação

Importância atribuída à avaliação institucional pela comunidade acadêmica

A dimensão Planejamento e Avaliação foi tema de questões dirigidas aos três
segmentos da comunidade acadêmica da Instituição. Aos docentes e aos discentes
foi perguntado sobre o nível de importância atribuída à divulgação dos resultados, à
participação em avaliações institucionais como forma de contribuir para a implantação
de melhorias Faculdade São Lucas e à utilização de avaliações feitas pelos membros
da comunidade acadêmica como guia para o planejamento de desenvolvimento do
processo de ensino-aprendizagem. Aos técnicos administrativos foi submetida apenas
a questão da importância atribuída à participação em avaliações como forma de
contribuição.
Os Gráficos 1, 2 e 3, a seguir, resumem os resultados da aplicação das
perguntas. É possível observar que a qualificação “muito importante” é a mais
frequente em todas as questões e segmentos; entretanto, entre os docentes essa
alternativa é escolhida de forma ainda mais substancial, atingindo 86% dos
respondentes desse segmento. Avaliou-se, também, a importância de participar de
avaliações como forma de participar do direcionamento das melhorias a serem
implantadas.
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Gráfico 1 – Importância atribuída por discentes ao processo de avaliação
65% 66%
57%

31% 30%

36%

3% 3% 6%
É muito importante

É importante

Tem alguma
importância

Disponibilizar resultados de autoavalições

1% 1% 1%

1% 0% 0%

É pouco importante

Não tem
importância

Participar para ajuar a melhorar

Avaliar para melhorar processos

Fonte: dados da pesquisa quantitativa

Gráfico 2 – Importância atribuída por docentes ao processo de avaliação
86%
79%

79%

19%

É muito importante

13%

19%

É importante

1% 0% 1%

1% 0% 1%

1% 1% 0%

Tem alguma
importância

É pouco importante

Não tem
importância

Disponibilizar resultados de autoavalições
Avaliar para melhorar processos

Fonte: dados da pesquisa quantitativa

Participar para ajudar a melhorar
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Gráfico 3 – Importância atribuída por técnicos administrativos ao
processo de avaliação
71%

27%

É muito
importante

É importante

2%

0%

0%

Tem alguma
importância

É pouco
importante

não tem
importância

Participar para ajudar a melhorar

Fonte: dados da pesquisa quantitativa

O processo de autoavaliação e o planejamento de ações na Faculdade Lucas

A Faculdade São Lucas vem realizando autoavaliações institucionais desde o
ano de 2004, conforme preconiza a legislação do CONAES, ora em vigor.
Essa experiência de autoanálise certamente tem contribuído para a
implantação de significativas transformações observadas atualmente, tanto na
infraestrutura física quanto no processo de relacionamento com o aluno e com a
sociedade de Rondônia, de forma geral.

Inclusive modernizando estrutura e

redefinindo processos da ouvidoria.
De acordo com o que pode ser comprovado pela leitura do PDI, a Faculdade
São Lucas propõe uma interação entre o planejamento institucional e qualquer tipo de
avaliação, incluindo, naturalmente, a autoavaliação. Ainda, no mesmo documento,
está declarado que:
Sabendo ser indispensável uma leitura correta de seu cotidiano acadêmico
para, enfim, efetivar as melhorias (grifos nossos) direcionadas ao ensino
superior, a Faculdade São Lucas implantou um programa capaz de desvelar os
pontos positivos e negativos na condução de sua proposição educacional,
firmando assim seu compromisso com as orientações instituídas no SINAES
(PDI, p.86).

Tais convicções expressas em documento oficial da Instituição representam,
certamente, a convicção de seus dirigentes de que a avaliação é condição necessária
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para o planejamento e a implantação de melhorias relativas aos mais diversos
aspectos da Faculdade.
Com relação à divulgação dos resultados das autoavaliações anteriores, é
importante destacar a presença dos diversos Relatórios de Autoavaliação em página
especialmente destinada à CPA, com acesso destacado a partir da página principal
do site da Faculdade. O Relatório enviado ao INEP em 2015 encontra-se em seu
inteiro teor e os demais na forma de extratos. Existem informações do NUC de que
haverá transformações tecnológicas e de formato na página de internet institucional.
Nesse aspecto, a CPA já foi instada a revisar e, se entender necessário, ampliar textos
e documentos na página, o que, em nosso entender, representa indício de interesse
em continuar divulgando resultados de autoavaliações.
Além da disponibilização de Relatórios na página virtual da Instituição, os
resultados da autoavaliação realizada em 2015 também foram divulgados através
painéis distribuídos pelo campus e em reuniões com líderes de turmas de alguns
cursos.
A valorização e a compreensão, tanto dos docentes, quanto de discentes e
técnicos administrativos acerca do papel fundamental desempenhado pelas
avaliações de forma geral, confirmam a assertiva expressa no PDI, de que a avaliação
é uma forma sistematizada de observar o passado como mecanismo seguro de
projetar o futuro, “desde a dimensão micro até a dimensão macro” (PDI, p. 86). A partir
desse posicionamento, as dificuldades podem ser melhor superadas a partir de planos
baseados em prévias avaliações.
Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1 – Missão e PDI

Metas e ações institucionais

O Quadro 3, à frente, apresenta os objetivos centrais da Instituição, os quais
são posteriormente discriminados por metas e estas divididas nas ações propostas
para atingir tais metas.
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Quadro 3 – Objetivos propostos pela Faculdade São Lucas e constantes do Plano de
Desenvolvimento Institucional
Objetivo 1: Garantir um processo de desenvolvimento da instituição, alicerçado na
legislação vigente e nas necessidades e realidades locais;
Objetivo 2: Incentivar o trabalho de pesquisa e a investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e tecnologia;
Objetivo 3: Promover extensão visando o desenvolvimento social e cultural da
comunidade interna e externa à Instituição;
Objetivo 4: Promover programas e cursos de pós-graduação, de atualização, de
extensão e sequenciais;
Objetivo 5: Consolidar a educação inclusiva, sob os princípios da liberdade, da
fraternidade e da solidariedade humana;
Objetivo 6: Participar no desenvolvimento econômico do País e, em particular, do
Estado de Rondônia, como organismo de consulta, assessoramento e prestação de
serviços, em assuntos relativos aos diversos campos do saber;
Objetivo 7: Promover estudos e atividades relacionadas à defesa e preservação do
meio ambiente;
Objetivo 8: A promoção de ações educativas visando a responsabilidade social.
Fonte: PDI da Faculdade São Lucas

Ao objetivo de garantir um processo de desenvolvimento institucional estão
ligadas as metas de promover a avaliação institucional própria, aprimorar a relação da
Faculdade São Lucas com os seus docentes, a proposta de criar novos cursos
presenciais, aumentar a infraestrutura física para atender a novos cursos, a mudança
de organização administrativa da Faculdade São Lucas para a condição de Centro
Universitário, o início da oferta de cursos oferecidos na modalidade à distância, a
oferta de cursos técnicos e aperfeiçoamento da relação da Faculdade com seu corpo
discente.
O período de vigência do PDI institucional abrange os anos de 2013 a 2017.
Parte dessas metas já foi atingida, outras já tiveram diversas ações empreendidas,
faltando chegar ainda a um resultado final.
As autoavaliações ocorrem sob a coordenação da CPA regularmente instalada,
acontecem todos os anos e a Comissão conta com estrutura própria adequada,
dotada de uma sala ampla, climatizada, com tecnologia suficiente e tem
disponibilidade para utilizar salas de reuniões sempre que necessita, bastando

21

solicitar previamente. As autoavaliações são levadas em consideração pelas
Diretorias Administrativa, de Ensino e de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação
quando da realização dos planejamentos de ações.
Os docentes têm participado sistematicamente de semanas pedagógicas que
ocorrem ao início de todos os semestres.
Um grupo de trabalho, intitulado Grupo de Trabalho de Avaliação da
aprendizagem (GTAA), criado pelo Diretoria de ensino e composto por docentes de
todos os cursos, orienta e propõe melhorias em métodos e técnicas avaliativas de
todos os docentes.
Quanto à proposta de novos cursos presenciais, dos quatro previstos no PDI –
arquitetura, ciências contábeis, engenharia civil e farmácia - os dois primeiros já estão
em pleno funcionamento.
Para receber esses cursos, diversos itens da infraestrutura física da Faculdade
já receberam significativas adaptações.
A meta de credenciar a Faculdade como Centro Universitário caminhou de
forma célere no ano de 2015, com diversos passos vencidos, inclusive a visita da
comissão avaliadora e o relatório favorável ao credenciamento emitido pela mesma.
Os cursos profissionalizantes de nível técnico já foram implantados sendo
financiados pelo Programa PRONATEC do Governo Federal. Algumas das turmas já
foram concluídas.
A forma encontrada pela Faculdade São Lucas para melhorar o relacionamento
com o corpo discente foi a criação de um espaço que, ao final do ano de 2015, estava
em fase de conclusão e que congrega diversos serviços de interesse do aluno, com
ambiente físico amplo, climatizado e com diversas facilidades proporcionadas por
instalação de tecnologia de ponta. A política de egressos da Instituição ainda é
incipiente e vem sendo fortalecida no âmbito dos cursos.
Quanto ao objetivo de incentivar o trabalho de pesquisa e investigação
científica, o mesmo conta com metas que definem o apoio a pesquisas que promovam
o desenvolvimento regional, aumentar a produção científica, divulgar atividades de
pesquisa, realizar encontro anual de iniciação científica e eventos interdisciplinares
nessa área.
As ações que vem sendo realizadas de forma mais incisiva são a realização da
semana científica e a publicação de duas revistas científicas. Na área de aumento da
produção o incentivo maior fica por conta do PIBIC que vem sendo utilizado ainda de
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forma tímida, na instituição. Também merecem menção as iniciativas de pesquisa
científica na área de medicina que são realizadas no Município de Monte Negro,
localizado no interior de Rondônia.
A respeito do objetivo de promover a extensão para fortalecer o
desenvolvimento cultural e social da região em que a Instituição está inserida, o
mesmo tem como metas: estimular as criações e manifestações culturais que têm
como ações principais o incentivo à criação do coral Institucional, o patrocínio
esportivo, criação de um grupo de teatro e de um grupo de dança. A meta de estimular
práticas esportivas tem como ações realizar campeonatos intercursos e incentivo à
participação em torneios, entre outros. Em relação a eventos e datas comemorativas,
a meta é valorizar as datas que remetem a fatos esportivos. Outra meta é criar
atividades de extensão que estejam vinculadas aos projetos dos cursos e, de forma
similar, a última meta é estimular a participação da comunidade nas atividades de
extensão.
Nessa área, as ações mais visíveis e significativas são representadas pela
criação do coral em 2014 e sua consolidação em 2015, o apoio a algumas
modalidades esportivas, especialmente o futebol de salão, que conta, também, com a
participação direta de trabalhadores da Instituição, e a criação de um evento semanal,
intitulado quinta feira cultural, que abre microfones a docentes, discentes e técnicos
administrativos, por algumas horas para a expressão por meio da música ou poesia.
As atividades de Extensão são muito voltadas a atendimento de demandas
recentes e crônicas da comunidade e valorizam o resgate cultural ao proporcionar
viagens a localidades que representam grupos populacionais típicos da região, como
ribeirinhos, por exemplo.
O objetivo que está ligado à promoção de programas de pós-graduação tem
como meta expandir os cursos graduação, cujas ações vêm sendo realizadas
satisfatoriamente, especialmente depois que os cursos foram divididos em áreas de
negócios, com cursos na modalidade MBA e cursos na área de saúde. A meta inicial
é que os cursos de extensão sejam voltados tanto à comunidade interna quanto
externa, o que também vem ocorrendo. O que ainda não foi atingida é a meta de
criação de um curso stricto sensu na área de saúde.
Consolidar a educação inclusiva tem como metas ampliar as ações do Núcleo
de Apoio Psicopedagógico (NAPP) e definir de forma inequívoca a política de
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educação inclusiva da Faculdade São Lucas, o que, por enquanto continua no campo
das ideias.
Participar do desenvolvimento local e regional é um objetivo que tem como
metas o incentivo a projetos orientados à geração de emprego e renda no seio da
comunidade e a criação de um escritório de negócios, ligados aos cursos da área de
humanidades com liderança do curso de administração. De acordo com o
Coordenador desse curso, propõe-se para o segundo semestre a elaboração do
projeto para instalação do referido escritório.
A preservação do meio ambiente tem como metas expressas no PDI da
Faculdade São Lucas, o fortalecimento das ações da sala verde, que foi bastante
atuante durante o ano de 2015. Esse setor da Faculdade São Lucas é ligado à
coordenação de extensões e recebe apoio sistemático de docentes e alunos do curso
de Ciências Biológicas. Há, entre os docentes, biólogos com destaque na comunidade
científica pelos importantes estudos realizados sobre a fauna regional. Outras metas
são estimular a reutilização de lixo e a reurbanização de um bosque e do pequeno rio,
localizados no interior do campus da Faculdade São Lucas. Ambos encontram-se bem
cuidados e, por último, tem-se como meta a participação em pesquisas em unidades
de conservação.
O último objetivo, ligado à educação para a responsabilidade social, tem como
metas a prestação de serviços especializados à comunidade, o estímulo a práticas
saudáveis, o que ocorre através da realização de algumas das extensões.

Diretrizes institucionais

A Faculdade São Lucas tem como norte a sua missão que pode ser lida na
citação abaixo, a qual foi extraída da página 4 do PDI e está expressa literalmente nos
seguintes termos:
...estimular o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades, dos talentos
e das atitudes de seus alunos, para que atinjam a realização profissional,
pessoal, social, além da preparação do indivíduo para o exercício pleno da
cidadania.

É propósito da Faculdade, pelo que se depreende da leitura da missão,
fortalecer o papel, que realmente cabe à academia, de centro privilegiado de reflexão,
madura e teoricamente embasada, sobre as mazelas e o potencial de
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desenvolvimento de Rondônia, da Amazônia e de seu povo. Melhorar a qualidade de
vida da população por ela influenciada é uma diretriz geral da Instituição.

Procedimentos institucionais

Direcionam os procedimentos institucionais alguns princípios filosóficos
voltados a um conceito de educação também sustentado por autores de
reconhecimento incontestável no meio educacional, tais como Piaget e Vygotsky.
Esse referencial teórico proporciona procedimentos que despertam a necessidade de
interagir com áreas de conhecimento diferentes da área original de estudo do
acadêmico; estimula a reflexão da comunidade interna, especialmente discentes;
incentiva a curiosidade e o apego ao método científico e promove a participação
efetiva de estudantes em atividades de extensão. Essas convicções e afirmações
encontram-se no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Faculdade São Lucas.
Dimensão 3 – Responsabilidade Social

Inclusão social e relação com a sociedade

Algumas

questões

da

pesquisa

quantitativa

de

autoavaliação

abordavam temas que são considerados importantes para Instituições que se sentem
corresponsáveis pelo bem-estar da sociedade. Os questionamentos feitos na
pesquisa quantitativa de 2015 que podem indicar o posicionamento da comunidade
acadêmica sobre as ações que denotam responsabilidade social por parte da
Faculdade São Lucas foram, especialmente, as que procuraram verificar se a
faculdade é acolhedora para as pessoas portadoras de necessidades especiais, se os
respondentes valorizam as propostas expressas no PDI de formar profissionais com
perfil humanizado e ético e se a formação de profissionais socialmente bem
conceituados é um elemento favorável.
Os gráficos 4 e 5 resumem os dados relativos às questões que procuraram
avaliar a percepção sobre a preocupação institucional com a formação de
profissionais que, além de exercerem adequadamente seus ofícios, comportem-se de
forma humanizada e ética.

Quando ao acolhimento a pessoas portadoras de

necessidades especiais, entende-se que através do exemplo a instituição pode se ser
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formadora de profissionais conscientes em relação a essa condição de uma parcela
significativa da população.
A formação ética dos futuros profissionais é a mais valorizada entre os
acadêmicos respondentes dos questionários.
A temática “ética” é abordado no perfil de egresso expresso nas Diretrizes
Curriculares Nacionais de todos os cursos oferecidos pela Faculdade São Lucas e
mereceu 45% de avaliação 10, ou seja, nota máxima neste assunto ao fazer atual da
Instituição. Entre os docentes, a formação ética dos acadêmicos alcançou um
percentual menor do que entre os discentes.
Em seguida, recebendo avaliação máxima de 40% dos discentes, encontramse as ações no sentido de formar profissionais bem vistos na sociedade. No caso dos
docentes esse percentual é de 46%.
Ainda nas respostas dos discentes, respectivamente com 33% e 30% de
avaliações máximas ficaram as questões ligadas aos esforços da Faculdade de
acolher adequadamente as pessoas portadoras de necessidades especiais, indo além
do simples cumprimento da legislação em vigor e a formação humanizada dos
estudantes. Para os docentes esses itens mereceram avaliação máxima de 42% dos
respondentes em relação ao acolhimento de pessoas portadoras de necessidade
especial e 48% atribuíram essa avaliação para a formação humanizada de
profissionais, o que atende ao preconizado para profissionais da área de saúde, à qual
pertence a maior parte dos cursos superiores oferecidos pela Faculdade São Lucas.
Nota-se que a formação de profissionais com ética e bem vistos na sociedade
são características requeridas ao profissional de nível superior, tanto pela sociedade
quanto pelo mercado de trabalho; ou seja, essa avaliação mais positiva indica um
esforço de formação adequada dos profissionais e favorável à empregabilidade. Os
benefícios sociais seriam percebidos em longo prazo e de forma indireta. Em
contrapartida, o acolhimento aos portadores de necessidades especiais e a formação
humanizada são características mais diretamente benéficas à população, portanto
atendendo mais diretamente aos requisitos de instituição com responsabilidade social.

Gráfico 4 – Avaliação acerca do perfil de formação que beneficia a sociedade –
respostas dos discentes
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Gráfico 5 – Avaliação acerca do perfil de formação que beneficia a sociedade –
Respostas dos docentes
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Fonte: dados da pesquisa quantitativa

Contribuição para o desenvolvimento regional

A preocupação em ser vista como uma Instituição dotada de responsabilidade
social está registrada de forma inequívoca no PDI:
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[...se inscrevem como parâmetros de construção do arcabouço metodológico
da instituição a responsabilidade social, que inspira o educando a vincular,
sempre, suas competências às demandas da sociedade em que vive...] (PDI,
p 22)

Uma análise das formas e frequência de atividades de extensão universitária
também contribui para caracterizar a responsabilidade social de uma Instituição de
Ensino Superior.
As extensões que se ocupam de prestar atendimento efetivo à população
enquanto proporcionam experiência técnica e conhecimento aprofundado dos
aspectos técnicos da futura profissão, permitem, também, aos acadêmicos de
medicina, odontologia, nutrição e demais cursos da área de saúde, visão realista e
significativa dos perfis demográfico e epidemiológico regional.
Da mesma forma, nas áreas de Direito e Administração, os aspectos
econômicos e sociais locais e regionais se apresentam aos alunos de forma realista
durante as atividades de extensão e nos estágios supervisionados.
Possivelmente, essa defesa firme da participação acadêmica na melhoria das
condições de saúde da população, bem como no desenvolvimento econômico
regional, venha se consolidando entre os estudantes da Faculdade São Lucas em
razão da delegação do serviço de extensões a uma Diretoria, o que possivelmente,
esteja proporcionando mais agilidade interna e permitindo maior acesso às instituições
públicas e privadas que proporcionam locais para extensão ou campos para estágios.
De acordo com o gráfico 6, a cada cinco acadêmicos que responderam à
pesquisa quantitativa realizada em novembro de 2015, quatro consideram muito
importante que as extensões tragam benefícios reais à saúde da população. Quando
consideramos as duas respostas mais positivas, “muito importante” e “importante”, o
percentual de respondentes sobe de 81% para 98% de respondentes favoráveis à
melhoria das condições de vida em função das extensões. No mesmo gráfico 6 é
possível observar, ainda, que quando se questionou sobre o nível de importância da
contribuição da Faculdade São Lucas para o desenvolvimento econômico de Porto
Velho e região contígua, foi possível observar que mais de 60% dos respondentes
escolheu a alternativa “muito importante”.
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Gráfico 6 – Importância atribuída por acadêmicos às extensões como fator de
melhoria das condições de saúde da população e do desenvolvimento regional
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Eixo 3 – Políticas Acadêmicas

Dimensão 2 – Políticas para ensino pesquisa, extensão e pós-graduação

Políticas para o ensino

De acordo com o disposto à página 22 do PDI da Faculdade São Lucas, nessa
Instituição o professor é visto como materializador dos Projetos Pedagógicos dos
Cursos (PPC) e consequentemente do Plano Pedagógico Institucional (PPI). Tal
percepção do professor tende a colocá-lo como parceiro na implementação de fato
dos propósitos constantes nos referidos PPC e PPI. Essa parceria pode ser um dos
elementos que justifica a boa participação dos professores na pesquisa da quantitativa
realizada em 2015, no apoio às coordenações de curso durante o planejamento e a
realização dos Fóruns de Formação Profissional, que constituíram a pesquisa
qualitativa da autoavaliação Institucional de 2015. Da mesma forma, essa parceria
pode explicar a boa participação de docentes em Colegiados de Cursos e em NDE,
conforme é possível observar ao consultar livros de atas de algumas das
Coordenações de cursos.
Na avaliação qualitativa, representada na autoavaliação de 2015 pelos fóruns
de formação profissional, um dos temas que mais provocaram discussão foi a questão
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das políticas de ensino da faculdade. Houve questionamentos relativos à necessidade
de aumentar as aulas práticas de algumas disciplinas com vistas a preparar os alunos
para o mercado de trabalho, reivindicação especialmente frequente nos cursos de
biomedicina e fisioterapia. Nesse último curso os alunos solicitaram, também,
dedicação de maior carga horária para um tema em particular (hanseníase)
demonstrando preocupação com o mercado de trabalho na região.
É fundamental levar em consideração todas as reinvindicações e expressões
de sentimentos dos alunos nos fóruns de formação, sem descartá-las a priori, mas
considerando a concepção de currículo expressa no PDI da Faculdade São Lucas,
que inclui entre seus princípios, “a indissociabilidade entre teoria e prática” (PDI, p.
16). Tal princípio norteador certamente influenciou a consecução final dos cursos,
inclusive daqueles cujos alunos propuseram, nos fóruns, novos conteúdos teóricos e
práticos e, certamente, há uma razão educacional para a conformação atual definida
pela Instituição, mesmo que não seja o ideal para o momento atual e, possivelmente
passageiro, do mercado. De qualquer forma as reivindicações dos alunos serão
comunicadas aos responsáveis pelo planejamento e execução das políticas de ensino
da faculdade São Lucas.
Acerca da questão dos estágios supervisionados, ainda permanecendo no
âmbito dos fóruns de formação profissional, foram destacadas as seguintes
reivindicações ou críticas: campos de estágio com poucos equipamentos,
necessidade de expandir os locais (aumentar opções) para estágios, falta de interação
entre docentes da teoria e preceptores de estágio, planejamento insuficiente dos
estágios. A Faculdade São Lucas, por meio do PDI, registra que a prática de estágio
supervisionado tem regimento geral e, em adendo, cada um dos cursos mantém seus
regulamentos próprios e adequados às necessidades específicas de vivência
profissional dos acadêmicos.
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Quadro 4 – Fóruns de formação profissional: falas de acadêmicos de diversos
cursos sobre o processo de ensino e aprendizagem
Biomedicina
Acrescentar ou criar disciplinas de coleta e microscopia
Aumentar a quantidade de aulas práticas
Enfermagem
Algumas atividades de estágio não têm correspondências com aulas teóricas
Contradição de ensino entre o docente e o preceptor;
É necessário ampliar o número de opções de campos de estágio para o curso
Fisioterapia
É preciso oferecer aulas práticas já no início do curso
Medicina
Para ministrar aulas de Atenção Básica é melhor que seja um especialista em SUS
Aumentar opções de campos de estágio
Nutrição
Passa muito empo entre as aulas teóricas e o estágio correspondentes
Odontologia
Abordagem insuficiente nos temas: administração odontológica e atendimento a
adolescentes

Fonte: Coordenações de Cursos

Políticas para a pesquisa e as extensões

Relativamente à avaliação quantitativa na área de políticas educacionais, os
acadêmicos foram convidados a responder questões ligadas às extensões e à
pesquisa.
No caso das extensões, os aspectos verificados trataram da oportunidade de
aprender e da quantidade de ações de extensão, buscando averiguar se essa
quantidade tem atendido às necessidades dos alunos. Os acadêmicos avaliaram de
forma mais positiva a possibilidade de aprender, com 36% dos respondentes
escolhendo a avaliação máxima. Acerca da quantidade das extensões, os acadêmicos
fazem um julgamento menos favorável. Nesse caso, pouco mais de um quinto dos
respondentes atribui nota máxima à suficiência das extensões.
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Gráfico 7 – Avaliação dos discentes quanto ao quanto ao potencial de aprendizado e à
suficiência das atividades de extensões
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Fonte: dados da pesquisa quantitativa

O gráfico seguinte é relativo à pesquisa científica. Inicialmente se pretendeu
conhecer o posicionamento dos alunos acerca da facilidade encontrada para realizar
pesquisas na Faculdade São Lucas, aproximadamente 30% dos respondentes de
forma altamente positiva, escolhendo a avaliação 10. No caso de apoio recebido de
orientadores, a avaliação positiva atingiu o mesmo porcentual.
Gráfico 8 – Avaliação dos discentes quanto ao ambiente para a pesquisa e o apoio de
orientadores para a realização de pesquisas científicas
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Tratando da pesquisa qualitativa, foram selecionadas algumas falas de
acadêmicos registradas nos fóruns de biomedicina, enfermagem e fonoaudiologia
contendo sugestões de alunos para melhorar a atividade na Instituição

Quadro 5 - Fóruns de discussão: falas relativas à Pesquisa Científica
Fala de Acadêmico

Curso

A comunicação de grupos e oportunidades para entrar em grupos de

Biomedicina

pesquisa não é fluente no curso.
Deveria haver maior diversidade de protocolos de pesquisa.

Enfermagem

Poderia haver mais incentivo financeiro para as pesquisas científicas.
Entendem que deveriam ser realizadas pesquisas que beneficiassem a

Fonoaudiologia

sociedade de forma mais rápida.
Fonte: Relatórios dos fóruns fornecidos pelas Coordenações de Curso

Nos fóruns, foram identificadas também, falas relativas a extensões, as quais
estão discriminadas no quadro 6.

Quadro 6 - Fóruns de discussão: falas relativas a extensões universitárias
Fala de acadêmico

Curso

Núcleo de extensão (Divulgação mais eficiente)

Biomedicina

Ficou mais democrática a participação em extensões

Fonoaudiologia

Regulamento de extensão (Não existe ou não é divulgado)

Fisioterapia

Fonte: Relatórios dos fóruns fornecidos pelas Coordenações de cursos

Quando se observa a relação de metas da Faculdade para o quadriênio 2013
2017, identificam-se importantes propostas que apontam na direção de uma
Instituição produtora e divulgadora de conhecimentos.
Algumas das ações e metas propostas no quadro 7 têm sido colocadas em
prática, de forma sistemática.
A questão da preocupação com a divulgação de pesquisas está evidenciada
na manutenção de duas revistas científicas eletrônicas: uma apenas para os artigos
ligados à odontologia, a saber científico odontológico; e outra revista para as demais
áreas da saúde, a saber científico.
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Uma mostra científica tem sido realizada de forma sistemática nos últimos anos
e contado com a participação de alunos de diversos cursos, em sua maioria, cursos
da área de saúde e do curso de ciências biológicas. Nas semanas das profissões
relativas a cada curso também são realizadas atividades de troca de experiências e
apresentação de trabalhos científicos de alunos de graduação.
Quadro 7 – Metas e ações que estimulam a pesquisa na Faculdade São Lucas
Meta

Ações Ligadas às metas

Apoiar projetos de
pesquisa para apoiar
desenvolvimento
regional e nacional

Buscar parcerias e convênios

Definir linhas e programas de pesquisa
Promover Intercâmbios científicos

Aumentar a produção
científica

Apoiar a formação e consolidação de grupos de pesquisa
Sistematizar controle Institucional da produção científica

Fortalecer a interação
entre atividades de
pesquisa e extensão

Envolver número maior de discentes e docentes em atividades
de pesquisa e extensão
Inserir a iniciação científica da graduação na nos programas
de extensão
Fortalecer revistas e criar anuário de divulgação de produção

Divulgar Atividades de
Pesquisa

científica
Realizar encontro anual de iniciação científica

Fonte: modificado do PDI

É preciso registrar que uma mudança de estratégia de Gestão, ocorrida no final
de 2014, certamente tem influenciado positivamente no direcionamento das ações de
extensão e pesquisa. Trata-se da criação da Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pósgraduação.
A leitura do PDI da Instituição permite identificar um compromisso formal com
a oferta de atividades de extensão, na medida em que defende que estas permitem
que o aprendizado iniciado na academia se consolide também nas atividades
extramuros, nas quais o discente tem a oportunidade de participar de experiências
que não seriam possíveis apenas no ambiente do campus. Além disso, no documento
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a Faculdade São Lucas afirma reconhecer que as extensões constituem momentos
adequados para a aproximação com a comunidade externa e, em consequência,
agrega humanização à formação dos acadêmicos. Ademais, tem-se observado que
predominam durante as atividades de extensão um processo interessante e útil de
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, como acontece por exemplo com a
atividade anual denominada São Lucas Solidário, que conta com a participação
conjunta da maioria dos cursos. Avançando no tema, é compromisso expresso em
documento o propósito de promover intercâmbio com órgão públicos e privados, do
qual são exemplos a operação ACISO do exército brasileiro e o evento anual
promovido por instituição ligada à indústria e conhecido como Ação Global.
O problema de divulgação de atividades de extensões apareceu em certa
medida, também, no relatório do ano anterior. Observou-se que houve uma mudança
de estratégia de divulgação, já em 2015, determinada pela Diretoria de Pesquisa,
Extensão e Pós-Graduação. Atualmente a seleção e divulgação da programação das
atividades de extensão fica a cargo das coordenações com supervisão da
Coordenação de Extensões, ligada à referida Diretoria.
Espera-se que essa nova estratégia de distribuição das informações acerca das
extensões possa, em futuro breve, alcançar percepção mais clara por parte dos
discentes quanto à quantidade de extensões. Acompanhando a regulamentação dada
aos estágios, alguns cursos têm criado normas e rotinas que abranjam peculiaridades
e contemplem necessidades próprias dessas áreas.

Políticas para a pós-graduação

A tabela 1 registra os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos
normalmente e o número de alunos que ingressar em um destes cursos durante o ano
de 2015.
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Tabela 1 - Relação de cursos oferecidos e número de alunos em turmas inicadas em
2015
Curso oferecido

Quantidade de alunos
iniciados em 2015

Auditoria em Saúde
Citologia Oncológica e Endócrina
MBA Gestão Financeira
MBA Finanças,Controladoria e Auditoria
MBA Gestão Pública
MBA Gestão de Pessoas
MBA Tecnologia da Informação
Metodologia do Ensino Superior (3 turmas iniciadas em 2015)

64

Dentística
Periodontia
Saúde Pública
Audiologia

25

Endodontia
Nutrição Clínica

28

Gestão da Qualidade em Serviços de Alimentação e Nutrição
Perícias Médicas
Microbiologia e Imunologia Clínica

42

Odontopediatria

12

Máster em Direção de Comunicação e Publicidade Digital

23

Enfermagem em UTI

34

Imersão em Periodontia
TOTAL

8
236

Fonte: Modificada de tabela fornecida pela Coordenação de pós-graduação

Relativamente à pós-graduação é importante frisar que, embora haja um
mestrado previsto no PDI, os cursos stricto sensu ainda não são ofertados na
Faculdade São Lucas.
Acerca dos cursos lato sensu percebeu-se, em 2015, uma evolução em relação
aos anos anteriores tanto no número de cursos quando de alunos nesses cursos, os
quais permitem educação continuada para os egressos da Instituição e para
profissionais de nível superior das áreas de negócios e de saúde. Na área de saúde,
especificamente, por demandar clínicas e laboratórios para a parte prática,
normalmente têm número restrito de alunos. Em outros, como no caso da odontologia,
o próprio conselho de classe estabelece o máximo de alunos permitido, sob pena dos
profissionais especializados não poderem registrar suas especialidades nos referidos
conselhos.
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Dimensão 4 – Comunicação com a sociedade

Interação interna e externa

Durante o ano de 2015, a Faculdade São Lucas promoveu intensas campanhas
de divulgação dos cursos de graduação e pós-graduação, e dos serviços prestados
durante o processo de aprendizagem, utilizando veículos de comunicação diversos
como outdoor, rádio, televisão e jornal. Tem sido possível observar-se que a
comunidade tem procurado de forma mais intensa as clínicas para atendimentos na
área de saúde e participado de forma mais efetiva das atividades de extensão,
especialmente aquela denominada São Lucas Solidário.
Um contrato realizado com uma empresa especializada em marketing por
telefone vem, gradativamente, agregando facilidades de acesso da comunidade
externa, seja a comunidade que se interessa por novos cursos seja os familiares de
acadêmicos e os egressos, especialmente pelo interesse demonstrado em relação à
realização de cursos de pós-graduação.
A comunicação realizada pela participação da Instituição nas mais diversas
redes sociais e através de mala direta eletrônica (envio de emails), tem sido um reforço
adicional de incontestável eficácia no incremento da divulgação das ações da
Faculdade, tanto em Rondônia, quanto nos Estados limítrofes.

Ouvidoria

A ouvidoria da Faculdade São Lucas atribui-se a missão de colocar-se como
elo de ligação entre a Instituição e as comunidades externa e interna, propondo-se a
estimular a participação efetiva dessas comunidades na rotina da Instituição e firmar
parceria de ações com a CPA no processo de avaliação institucional. Essas
afirmações fazem parte do regulamento recentemente revisado e ampliado e
assumem caráter de compromisso à leitura do documento.
A via preferencial de comunicação com a ouvidoria é a internet, tanto pela
página institucional quanto por email específico. Telefonemas, entretanto, também
são aceitos, devidamente registrados, encaminhados para o setor ao qual se refere a
demanda e depois respondidos.
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O serviço vem em processo de renovação em sua estrutura física há alguns
anos, tanto que, ao final de 2015, registrou-se a conclusão da construção de uma sala
mais ampla e equipada para seu funcionamento, a qual se encontrava ao final do ano
de 2015 em processo de revestimento de pisos e paredes e de mobília.
Em outra frente de ação o setor informou que estará recebendo programas de
computador os quais tem o compromisso de melhorar os processos, registros,
encaminhamentos e respostas do setor. Outra modificação sensível está ainda em
fase de planejamento: é o aumento do número de componentes da equipe e a
articulação mais intensa do serviço de ouvidoria com as Coordenações de Cursos, as
Diretorias, NUC e a CPA, entre outros. O propósito informado pelos trabalhadores do
serviço para essas modificações, além de tornar mais céleres as respostas a serem
encaminhadas aos membros da comunidade externa ou interna, é tornar a ouvidoria
mais uma fonte privilegiada de subsídios para o planejamento de ações, ao lado dos
resultados das autoavaliações sistêmicas e dos mecanismos tradicionais de
planejamento de ações.
Durante o ano de 2015 foram enviados 1406 emails para a ouvidoria da
Faculdade São Lucas. Aguarda-se que, em virtude do aumento de pessoas e
equipamentos à disposição da ouvidoria, este seja um setor cada vez mais importante
para a comunicação da Faculdade São Lucas com a população que influencia e pela
qual é influenciada.

Recepção de Estudantes de nível médio

Outra forma de contato com a comunidade externa que vem sendo
reiteradamente realizado pela Instituição é a semana das profissões em que a
Faculdade é aberta à recepção de alunos e professores de escolas de ensino médio,
havendo, então, a oportunidade de reflexão conjunta sobre mercado de trabalho das
diversas carreiras e as expectativas de futuro para estudantes ainda não inseridos no
Universo do Ensino Superior.
Dimensão 9 – Política de atendimento a estudantes e egressos

Acesso aos cursos e perfil dos estudantes dos cursos da Faculdade São Lucas

38

A faculdade São Lucas realiza, semestralmente, concursos vestibulares para
ingresso de novos alunos. Os exames são elaborados pela própria instituição e
ocorrem em dois momentos distintos, sendo um deles para proporcionar acesso ao
curso de medicina e, em outra data, geralmente próxima, são avaliados os alunos
postulantes às demais carreiras. Tal estratégia se deve ao grande número de
candidatos que pleiteiam a entrada no curso de medicina.
De forma geral os estudantes que ingressam na Faculdade São Lucas São
oriundos de municípios da região sul do Estado do Amazonas, norte e oeste do Mato
Grosso, alguns do nordeste brasileiro, do Centro Oeste e do Sudeste, poucos da
Bolívia e, maciçamente, do Estado de Rondônia. Naturalmente o município sede da
Instituição é o que mais fornece alunos para a Faculdade São Lucas.
Novamente, nesse particular, o curso de medicina é uma exceção. Esse curso
recebe alunos de todas as unidades da federação em grande quantidade.
A maior parte dos egressos da Faculdade São Lucas disputa o mercado de
trabalho das suas cidades de origem e uma parcela menor vai para regiões sul ou
sudeste para realização de residências medidas ou especializações não encontradas
em Porto Velho e lá se instala como profissionais.

Atendimento às necessidades gerais do acadêmico

Fazem parte da política de atendimento ao discente da Faculdade São Lucas
um programa de bolsa de estudos a serem concedidas, sob critérios especificados no
PDI, a alunos de baixa renda, atletas com potencial para defender equipes esportivas
da Instituição, trabalhadores da própria Faculdade, familiares de alunos de graduação
e egressos da Instituição.
Ainda estimulando o acesso aos cursos, a Faculdade São Lucas está
estruturada para apoiar os alunos na conquista de financiamento através do FIES e,
nos específicos, previstos em normativa federal própria, a Instituição aderiu também
ao Programa Universidade para todos (PROUNI)
Relacionamento interno com o aluno
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Os gráficos 9 a 11 referem-se ao atendimento prestado ao estudante pela
coordenação de seu curso, pelos trabalhadores da biblioteca e pelos trabalhadores
da secretaria, setor financeiro e setor de atendimento direto. Como é possível
observar pela leitura dos gráficos, o atendimento na biblioteca é o mais bem avaliado
pelos acadêmicos e o setor financeiro o que menos mereceu avaliações máximas dos
alunos.
Atualmente, a Instituição criou um serviço de atendimento integrado que se
propõe a atender os acadêmicos na maior parte de suas necessidades. Espera-se
que esse serviço possa melhorar a percepção dos alunos sobre os serviços mais
corriqueiros de que o acadêmico necessita.
Gráfico 9- Avaliação dos discentes quanto ao atendimento nas respectivas Coordenações
de Curso
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Fonte: Dados da Pesquisa Quantitativa
Gráfico 10- Avaliação dos discentes quanto ao atendimento na Biblioteca
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Gráfico 11- Avaliação dos discentes quanto ao atendimento na Secretaria, no setor de
atendimento ao aluno e no setor financeiro
35%
30%

30%

26%
25%

25%

21%22%21% 21%21%
19%

20%
15%16%
13%

15%
10%
5%

8% 7% 7%
2% 2% 2%

1% 1%

2%

2% 2%

1% 1% 2%

3%

4% 4%

0%
1

2

3

4

Setor de Atendimento ao aluno

5

6
Secretaria Escolar

7

8

9

10

Setor Financeiro

Fonte: Dados da Pesquisa Quantitativa

Permanência dos Estudantes

A maior parte dos cursos da Instituição não vinha tendo grandes problemas de
evasão de discentes, entretanto esse fenômeno começou a ser observado no último
ano, possivelmente em razão da crise econômica que se verificou no país a partir de
2015. O acesso dos acadêmicos ao programa Universidade para todos (PROUNI) e
ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), que no caso da faculdade São Lucas
abrange um público alvo maior, foram fatores importantes para evitar o aumento desse
processo de evasão. A faculdade São Lucas tem disponibilizado um grupo de
funcionários com acesso aos equipamentos necessários para apoiar os estudantes
que pleiteiam os benefícios desses programas.
Tal estratégia mostrou-se eficaz mesmo em um ano que contou com sérias
restrições à concessão do FIES e do PROUNI.

Política de ocupação de vagas ociosas

A forma mais frequentemente utilizada para preenchimento de vagas ociosas
na Faculdade São Lucas é a admissão de alunos por meio de transferências, as quais
podem ser internas, ou seja, quando ocorrem as migrações de alunos de um curso
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para outro dentro da própria faculdade ou externas, ocasião em que se verificam
entradas de alunos oriundos de diversas instituições do Estado e de outras unidades
da Federação nos diversos cursos da Faculdade São Lucas. Seguramente, o curso
de medicina é aquele que mais tem drenado acadêmicos que já são da Faculdade
São Lucas e também o que mais recebe alunos internos.

Participação de estudantes em atividades de ensino

Uma visão geral de busca da participação do estudante nas atividades de
ensino leva à verificação no PDI da proposta de promoção da interdisciplinaridade e
na participação efetiva do corpo discente nas atividades de extensão, com ênfase na
perspectiva de que essas extensões tenham como principal razão de existir, a
integração com o processo de ensino aprendizagem, de forma articulada.
A estratégia é a potencialização da aprendizagem proporcionando vivência do
aluno com o meio social circundante. Novamente de acordo com o PDI da Instituição,
há que se garantir uma integração clara e segura entre os aspectos social e
científico/tecnológico dos espaços de aprendizagem do acadêmico. Essa é a
convicção Institucional que fica evidente a partir da leitura do documento que guia as
políticas e métodos de ensino da Faculdade São Lucas.

Eixo 4 – Políticas de Gestão

Dimensão 5 - Política de pessoal e de carreiras do corpo docente e técnicos
administrativas

Plano de Carreiras de docentes

Os regimes de trabalho identificados no PDI da Faculdade São Lucas permitem
a contratação de docentes em tempo integral, que prevê, além do exercício da
atividade ligada ao ensino, tempo para promoção de estudos realização ou orientação
de pesquisas científicas, acompanhamento de atividades de extensão. Parte do
tempo, ainda, é destinado ao planejamento e avaliação da aprendizagem.
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Além da contratação por tempo integral é possível ao docente, também ser
contratado em regime de trabalho parcial.
Quanto à possibilidade de progressão na carreira, pode ocorrer de modo
horizontal ou vertical. As oportunidades de crescimento respeitam os critérios de
antiguidade, em que a evolução do docente acontece trienalmente; por mérito, através
de avaliação docente, por participação na Comissão Própria de Avaliação ou em
Conselho de Curso; ou quando o docente conclui cursos de pós-graduação stricto
sensu. Professores que comprovarem experiência acadêmica ou profissional são
contratados na Faculdade São Lucas em nível de carreira acima dos demais
contratados.
Quanto aos demais trabalhadores, sua programação é periódica e o
desenvolvimento interno de suas carreiras é feito nos termos da legislação.
A pesquisa quantitativa buscou verificar diversos aspectos ligados às carreiras
dos técnicos administrativos. Essa avaliação é, inclusive, mais aprofundada que
aquela relativa aos docentes, tendo em vista que essa dimensão representa a única
oportunidade de conhecer de forma mais aprofundada a visão dos técnicos
administrativos.
Quatro questões fundamentais foram aplicadas ao segmento docente,
enquanto um número maior de questões avaliou o pensamento dos técnicos
administrativos sobre suas carreiras. Tal estratégia se justifica porque outras
dimensões oportunizam identificar o posicionamento dos professores. Além disso, o
PDI institucional aborda com profundidade a gestão da carreira dos professores da
Faculdade são Lucas.
No Gráfico 12 foram feitas perguntas para verificar o que pensam os
professores acerca da divulgação feita pela Instituição sobre seus planos de carreiras
e sobre os estímulos dado aos docentes que pretendem cursar pós-graduações com
o intuito de melhor a titulação, valorizando o currículo profissional e abrindo
possibilidades para maiores ganhos. Outra questão identificou o que pensa o docente
acerca de seus ganhos mensais, tendo como referência a realidade do mercado local.
Como pode ser observado, o salário é a mais bem avaliada entre as três variáveis
observadas, sendo que a segunda avaliação mais positiva é a preferida por mais de
um terço dos participantes do segmento. Quanto à divulgação do plano de salários,
percebe-se que ainda não é considerada a ideal por uma parcela significativa do corpo
docente. Situação semelhante ocorre com relação ao incentivo à titulação.
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Gráfico 12 – Avaliação dos docentes quanto ao apoio institucional para melhoria da carreira
profissional
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Fonte: dados da pesquisa quantitativa

O Gráfico seguinte reflete os resultados das respostas a três perguntas que
tratam de condições de trabalho e permanência na Faculdade São Lucas. O
estacionamento utilizado pelos docentes é o menos valorizado entre os três itens, com
25% de avaliações positivas caso se somem as duas mais elevadas e 12% quando
se considera apenas a avaliação máxima. Outros aspectos foram avaliados na
pesquisa quantitativa, como conforto do local utilizado com maior frequência pela
maioria dos docentes e condições gerais. Nesse último aspecto o de condições gerais,
o total de escolhas de avaliações 9 e 10 (duas maiores) foram escolhidas por mais de
três quartos dos respondentes (Gráfico 13)
Gráfico 13 – Avaliação dos docentes quanto a condições de trabalho e conforto
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Fonte: dados da pesquisa quantitativa

Os gráficos seguintes tratam da opinião do segmento dos técnicos
administrativos
Para conhecer o posicionamento segmento de técnicos administrativos acerca
de seu local de trabalho. Foi perguntado sobre quatro aspectos, os quais, no conjunto
são úteis para verificar o nível de proteção à qualidade de vida e saúde dos
trabalhadores durante o trabalho. Os aspectos refrigeração, iluminação e limpeza dos
ambientes em que exercem suas atribuições foram muito bem avaliados, sendo
atribuídas notas máximas aos três aspectos. Quando se perguntou sobre conforto de
local de trabalho, sem especificação, a avaliação máxima foi menos significativa, o
que pode ser considerado, de certa forma, paradoxal.

Gráfico 14 – Avaliação dos técnicos administrativos quanto às características e condições
de seus locais de trabalho
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Fonte: dados da pesquisa quantitativa

Ao segmento de trabalhadores da área técnica administrativa também foi
questionado sobre as condições gerais de trabalho e sobre qualidade dos
instrumentos de trabalho a disposição dos trabalhadores. Observa-se, pelo gráfico 15,
que a avaliação foi bastante positiva, para ambos os questionamentos.
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Gráfico 15 – Avaliação dos técnicos administrativos quanto a condições de trabalho
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Uma série de questões procurou levantar os aspectos ligados às relações de
trabalho entre os técnicos administrativos e seus chefes ou líderes. A pesquisa
verificou a percepção dos trabalhadores quanto ao apoio recebido para que possa
cumprir suas tarefas, a suficiência de tempo para o cumprimento das mesmas o nível
de clareza com que essas atribuições são transmitidas aos trabalhadores e, por fim,
se existe compreensão com problemas pessoais dos respondentes da pesquisa
quantitativa. Como pode ser observado pela leitura do gráfico 16, as avaliações
máximas foram as escolhidas por 43% a 45% dos respondentes em cada uma das
questões. Quando se leva em consideração as duas escolhas mais positivas, a
clareza das informações atinge um percentual próximo a 80%.
Gráfico 16 – Avaliação dos técnicos administrativos quanto a relações de trabalho
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Fonte: dados da pesquisa quantitativa

Na sequência questionou-se os participantes sobre a possibilidade de se
aprimorar nas funções exclusivamente por trabalhar na Faculdade São Lucas. O nível
de aprendizado administrativo é considerado significativo para grande parte dos
técnicos administrativos que se dispuseram a responder à pesquisa quantitativa
realizada em 2015; entretanto, com relação ao estímulo ao crescimento na função é
avaliado com menores percentuais que a pergunta anterior, conforme se verifica ao
observar o gráfico 17 a seguir
Gráfico 17 – Avaliação dos técnicos administrativos quanto à possibilidade de evoluir no
ofício por trabalhar na Faculdade São Lucas e o incentivo institucional para crescimento
0,5
43%

0,45
0,4

36%

0,35
27%

0,3
0,25

25%

20%

0,2

16%
12%

0,15
7%

7%

0,1
0,05

2%

2% 2%

1%

0
1

2

3

4

5

Nível de aprendizado administrativo

6

7

8

9

10

Incentivo ao crescimento

Fonte: dados da pesquisa quantitativa

Outra sequência de questões desejou conhecer o nível de satisfação e
orgulho pessoal por trabalhar na São Lucas, com o propósito de verificar se os
trabalhadores que exercem atividades técnicas e administrativas identificam prestígio
social por trabalharem na Instituição. É bastante incisiva a escolha feita pelos
respondentes do questionário. Praticamente 90% por cento dos profissionais se
sentem orgulhos por trabalhar na Faculdade São Lucas, sendo 76% com avaliação
máxima e 13% com a segunda avaliação mais positiva.

47

Gráfico 18 – Satisfação dos técnicos administrativos por trabalhar na Faculdade São Lucas
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Fonte: dados da pesquisa quantitativa

No item salário comparado ao mercado, a avaliação dos trabalhadores não
professores é menos positiva que os docentes, sendo que 16% dos participantes
atribuiu avaliação 10. Ao somar-se a avaliação 9 a escolha positiva sobe a 43%,
lembrando-se que no segmento de docentes esse percentual chegou a 56%.
Gráfico 19 – Avaliação dos técnicos administrativos quanto ao salário na Faculdade São
Lucas em relação ao mercado
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Fonte: dados da pesquisa quantitativa

Finalmente se perguntou aos técnicos administrativos qual importância atribuía
ao fato dos resultados ora analisados serem disponibilizados para conhecimento dos
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trabalhadores não administrativos. Essa divulgação é considerada importante ou
muito importante por 99% dos técnicos administrativos.
Gráfico 20 – Importância atribuída pelos colaboradores ao fato de conhecerem os
resultados da autoavaliação institucional
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Fonte: dados da pesquisa quantitativa
Dimensão 6 – Organização e gestão da Instituição

Organização administrativa

Do PDI da Faculdade São Lucas consta um organograma que, na prática, tem
sofrido algumas alterações importantes. Quando o documento foi elaborado2 a
estrutura organizacional da Instituição possuía quatro Diretorias, além da Diretoria
Geral e Vice-Diretoria Geral. Eram elas a Diretoria Administrativa, a Diretoria
Financeira, a Diretoria Acadêmica e a Diretoria de Pós-graduação.
Alguns estudos gerenciais têm sido promovidos de forma interna ou por
contratação de empresas especializadas em gestão na área de Educação e, em
consequência, diversas modificações estão sendo implementadas tanto na forma de
gerenciar quanto no próprio quadro organizacional.
A necessidade de resposta a algumas reivindicações e dificuldades expressas
pelos membros da comunidade acadêmica em autoavaliações e avaliações externas
anteriores e levantada em pesquisa realizada em 2014 por uma consultoria externa

2

Já se ressaltou nesse relatório que o documento tem como vigência o período compreendido 2013 e
2017
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levaram a Faculdade São Lucas a promover uma reorganização administrativa. Essas
mudanças administrativas também tiveram como motivação a adaptação da
Faculdade São Lucas às formas de financiamento do Ensino Superior Privado, com a
intensificação do Financiamento governamental pelo alunado.
Na nova configuração, são três as Diretorias subordinadas diretamente à
Direção Geral, sendo uma Diretoria Administrativa, que absorve, também as funções
financeiras e duas Diretorias relacionadas às atividades finalísticas da Faculdade:
Diretoria de Ensino e Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação. A Diretoria
de Ensino envolve todas as ações pedagógicas; a organização e condução do
processo de ensino aprendizagem, além da formulação e implementação de políticas
de ensino, com anuência da Diretoria Geral. Atribuições semelhantes, naturalmente
voltadas principalmente para a pesquisa e as atividades de extensão, motivam a existência
da terceira Diretoria aqui considerada.
Essas modificações na formatação da Direção Institucional proporcionaram
profundas alterações em todos os setores da Faculdade Lucas, provocando, ainda, a
necessidade redimensionamento da própria infraestrutura física.
As evoluções propostas na reorganização administrativa da Instituição são
identificadas pelos discentes e docentes da Faculdade, onde mais da metade de
ambos os segmentos selecionou uma das duas avaliações máximas da escala
quando a questão se referia à condição de Instituição inovadora da Faculdade São
Lucas.
Gráfico 21 – Caracterização da Faculdade São Lucas como Instituição Inovadora
segundo os docentes e discentes
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Órgãos Colegiados

Característica desejada no processo de gestão democrática e participativa de
uma Instituição de Ensino Superior, os órgãos colegiados exercem papel de destaque
na condução das ações e implantação de políticas da Faculdade São Lucas.
São os seguintes os colegiados em atuação: Conselho Superior (CONSUP) e
Conselho Acadêmico (CONSA) em âmbito institucional; e Conselho de Curso e
Núcleo Docente Estruturante (NDE) no âmbito de cada curso.
O CONSUP é o mais elevado órgão colegiado da Faculdade São Lucas e tem
poder de deliberar sobre todo e qualquer tema. Têm assento nesse conselho todos os
Diretores, Coordenadores de Curso, representantes de professores, representantes
de acadêmicos, representantes de técnicos administrativos e representantes da
comunidade externa, além, naturalmente, de representantes da mantenedora.
O CONSA é um conselho com menor número de participantes e se restringe a
temas ligados ao ensino, à pesquisa e à extensão. Todos os Diretores são seus
membros, bem como representantes discentes e docentes.
Os Conselhos de Curso têm a participação docente e discente e atuam na fase
de planejamento, organização e fiscalização das ações realizadas no âmbito do curso
a que está ligado.
O NDE é um órgão de apoio técnico ao colegiado do curso, sendo composto
por docentes, preferencialmente, com titulação stricto sensu. É a esse órgão colegiado
que cabe definir, atualizar e aperfeiçoar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC);
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promover estudos para a atualização das matrizes de referência e curricular do curso;
acompanhar, com apoio da Diretoria de Ensino e seus técnicos as formas e as
metodologias de avaliação da aprendizagem, acompanhar e avaliar a qualidade dos
planos de ensino de cada docente, acompanhar as atividades de cada componente
do corpo docente do curso para, inclusive, propor a substituição de professores,
quando for o caso. Essa proposta deverá ser dirigida ao Conselho de Curso.
Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira

A simples descrição de dados técnicos orçamentários e financeiros
institucionais internos, ao ver dos membros da CPA, fugiria ao propósito e alcance
desse relatório. Entende-se que o propósito dos idealizadores dos processos de
Avaliação da Educação Superior nessa dimensão é perceber a capacidade da
Instituição de permanecer, ao longo do tempo, dotado de capacidade financeira para
fazer frente aos empecilhos que surgirem. Haverá sempre a demanda por novas
melhorias e adequações às demandas educacionais e sociais, às eventuais evoluções
das teorias e métodos educacionais, além das exigências naturais das novas
tecnologias. De uma Instituição de Ensino Superior espera-se que exerça papel de
liderança em relação aos demais setores, na medida em que, por sua condição de
geradora de conhecimentos novos, precisam contribuir de forma decisiva para o
desenvolvimento local, regional e nacional. Para isso são necessários investimentos
e, portanto, saúde financeira e estabilidade de gestão.
Assim, a CPA optou por fazer um breve relato acerca de algumas observações
feitas de forma subjetiva por seus membros, mas que são compartilhadas por grande
parte da comunidade acadêmica.
As dificuldades financeiras afetaram todos os setores da economia brasileira e
internacional no último ano. A área de ensino superior privado não foi exceção. Mesmo
assim, a Faculdade São Lucas externou sinais claros de robustez financeira ao investir
de forma substancial em diversas dependências físicas do campus.
Entre esses investimentos é necessário destacar a reforma de mais da metade
de um dos edifícios quem compõem a estrutura física da Instituição, com o propósito
de concentrar a maior parte dos atendimentos prestados diretamente aos atuais
acadêmicos da Instituição e aos candidatos a nela ingressar por uma das vias de
acesso possíveis e já referidas no presente relatório. O prédio foi praticamente todo
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reformado em 2015, assim como parte de sua estrutura interna e instalações para
informática. Entende-se que essa é uma demonstração de saúde financeira e de
priorização de investimentos em atividade que beneficia o corpo discente e agiliza o
tempo despendido pelos alunos em atividades administrativas. Naturalmente, permite
maior tempo disponível para as atividades de aprendizado propriamente dito.
Também em relação à melhoria direta do processo de ensino aprendizagem
houve investimentos substanciais, especialmente no que se refere à implementação
de novas estratégias e métodos de registro de atividades discentes, docentes e de
gestão escolar. Programas de computador consagrados pelo uso em outras
Instituições de Ensino vêm sendo instalados com apoio de consultoria externa
especializada.
Voltando a tratar das consequências do cenário externo na Instituição, há de
se reconhecer que a Faculdade São Lucas também foi afetada pela inadimplência
relacionada aos pagamentos de semestralidades feitos pelos alunos e pela diminuição
da oferta de recursos no âmbito do Financiamento Estudantil.
Ao realizar investimentos mesmo nesse ambiente, é de se acreditar que a
Instituição esteja suficientemente organizada para enfrentar tempos de incerteza
financeira.
Eixo 5 – Infraestrutura física
Dimensão 7 - Infraestrutura física

De acordo com PDI 2013-2017 da Instituição, a mesma utiliza, para suas
atividades intramuros um conjunto de 13 edifícios que, em seu conjunto, ocupam mais
de 13 mil metros quadrados de construção.
A localização do campus oferece bom acesso à população e suas cercanias
são, de forma geral, ocupadas com moradias e comércios diversos. Essa localização
é considerada um fator favorável importante ou muito para uma parcela significativa
de discentes da Instituição (Gráfico 22).
Gráfico 22 – Importância atribuída à localização da Faculdade São Lucas pelos discentes
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O acervo da biblioteca era de mais 48.023 volumes de cerca de 17 mil títulos,
quando o PDI foi redigido. De acordo com a Coordenação da Biblioteca, esse acervo
vem sendo renovado anualmente e atende rigorosamente e com sobras às normas
do MEC que definem proporções de livros por estudante. Reforça esse acervo a
Biblioteca Virtual oferecida pela Instituição. Naturalmente nessa modalidade o número
de alunos atendidos é ilimitado. Outros recursos de leitura que apoiam o aluno são as
assinaturas de serviços on line, os quais oferecem acesso a bancos de dados
prestigiados internacionalmente, principalmente na área de saúde, como é o caso do
PUBMED, coletânea de artigos em diversos idiomas e da autoria de acadêmicos
respeitados em suas áreas de saber.
Ainda nessa área de oferta de espaços para estudos, a Faculdade São Lucas
conta com diversos laboratórios que proporcionam acesso de estudantes a
computadores que recebem sinal de internet, parte dessas máquinas são destinadas
a aulas dos diversos cursos e carece de agendamento prévio. Outro grupo de
máquinas é oferecido para estudos sem necessidades de agendar. A Faculdade conta
com mais de duas dezenas de laboratórios na área de biologia ou saúde, além de
outras estruturas que permitem o aprendizado prático no âmbito do campus, como um
herbário, por exemplo. Os laboratórios são descritos em detalhes no PDI da
Instituição.
O curso de Direito possui um núcleo de práticas jurídicas.
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Além dos laboratórios os cursos da área de saúde têm ao dispor um
ambulatório de ginecologia e obstetrícia e diversas clínicas destinadas às atividades
dos alunos dos Diversos Cursos. Assim, atende a população os cursos de
Fonoaudiologia, de Fisioterapia, de Odontologia e de Nutrição. Todas essas clínicas
possuem laboratórios internos ou salas para atendimentos especializados. A clínica
de Fisioterapia possui, também, uma piscina.
As clínicas, o ambulatório de ginecologia e obstetrícia e o laboratório de análise
clínicas atendem à população de forma intensa e por isso a Faculdade mantém uma
estrutura de triagem social e encaminhamento.
A Instituição conta com mais de 60 salas de aula de diversas dimensões e vem
se estruturando para adequar parte das salas para aplicação mais proveitosa das
metodologias ativas de aprendizagem.
A avaliação realizada em 2015, quanto à dimensão 5 referiu-se a essas
estruturas e suas condições na opinião de alunos de docentes, dando-se ênfase à
capacidade que esses têm para potencializar o aprendizado na Faculdade São Lucas.
Os dois próximos gráficos refletem, respectivamente, o pensamento de
professores e alunos da Instituição acerca do potencial de aprendizado proporcionado
pelas clínicas e laboratórios para contribuir com a sedimentação do ensino na
Faculdade São Lucas. A avaliação máxima possível (10) foi selecionada por
respondentes que correspondem a cerca de um terço do total, tanto considerando as
duas variáveis referidas nos gráficos quanto ao se levar em consideração os dois
segmentos avaliadores. Ambos os grupos deram preferência à avaliação das clínicas,
sendo que 38% de docentes selecionaram a avaliação máxima para essa variável,
enquanto entre os acadêmicos ficou em 33% o resultado relativo da avaliação das
clínicas por seu potencial de apoio ou ambiente propício ao aprendizado. Os
laboratórios receberam a avaliação máxima da escala por parte de 28% dos
participantes do segmento docente e de 30% do segmento discente (Gráficos 23 e
24).
Gráfico 23 – Avaliação dos docentes sobre as condições de aprendizagem proporcionadas
pelas clínicas e laboratórios da Faculdade
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Fonte: dados da pesquisa quantitativa
Gráfico 24 – Avaliação dos discentes sobre as condições de aprendizagem proporcionadas
pelas clínicas e laboratórios da Faculdade
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Fonte: dados da pesquisa quantitativa

O ambiente avaliado em seguida foi a sala de aula, quando se procurou saber
a opinião dos participantes dos dois segmentos acerca das condições de limpeza,
refrigeração e conforto em geral das salas de aula.
Nota-se que a maior parte dos docentes (53%) considerou, atribuindo avaliação
máxima, que as salas de aula se apresentam limpas. Para 45% dos respondentes do
segmento docente as salas são adequadas do ponto de vista de refrigeração, item
considerado muito importante nesta região devido à predominância de temperaturas
elevadas. Mesmo com a avaliação bastante positiva da refrigeração e da limpeza,
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menos de um terço dos professores considerou as salas de aula confortáveis no nível
máximo de avaliação.
No outro segmento que respondeu a essas questões, os acadêmicos da
Instituição, a seleção da avaliação máxima também pode ser considerada satisfatória,
uma vez que 59% dos alunos respondeu dessa forma, sendo, inclusive mais
favoráveis que os docentes. Para a avaliação da refrigeração, de forma semelhante
aos docentes, a avaliação 10 foi a escolhida por 46% dos participantes. Quanto ao
conforto, novamente os alunos avaliaram as salas de aula com 10 em percentual
maior que os respondentes do segmento docente: 49%.

Gráfico 25 – Avaliação dos docentes sobre as condições de utilização das salas de aula
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Fonte: dados da pesquisa quantitativa

Gráfico 26 – Avaliação dos discentes sobre as condições de utilização das salas de aula
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Fonte: dados da pesquisa quantitativa

A limpeza de áreas de circulação e uso comum do campus também foi tema
de questões aplicadas a alunos e docentes e os percentuais de notas máximas
atribuídas foi bastante semelhante.
Para os dois segmentos o item de limpeza avalia com maior rigor, ou seja,
aquele que recebeu menos avaliações máximas foi o conjunto de sanitários do
campus da Faculdade São Lucas. Os banheiros ficaram respectivamente com 27% e
23% entre os docentes e os discentes. A limpeza dos corredores recebeu avaliação
10 de 56% dos docentes e de 59% dos alunos. Por último, os ambientes abertos são
considerados limpos e merecem avaliação máxima para 48% dos docentes e 59%
dos discentes
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Gráfico 27 – Avaliação dos docentes sobre as condições de limpeza de alguns ambientes
do campus
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Fonte: dados da pesquisa quantitativa
Gráfico 28 – Avaliação dos discentes sobre as condições de limpeza de alguns ambientes
do campus
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Fonte: dados da pesquisa quantitativa

Os dois segmentos avaliaram a segurança no campus da Faculdade São
Lucas.
O tema relativo ao estacionamento foi considerado, para os docentes, um item
de condição de trabalho e tratado na dimensão 5 – Políticas de Pessoal, de Carreiras
do Corpo Docente e Técnico Administrativo.
O percentual de aprovação dos docentes ao serviço de segurança da
Instituição só pode ser considerado satisfatório se levarmos em consideração as três
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maiores avaliações, 8, 9 e 10. No nível máximo apenas 29% dos docentes aprovaram
totalmente a segurança.
Gráfico 29 – Avaliação dos docentes quanto à segurança Faculdade São Lucas
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Fonte: dados da pesquisa quantitativa

Ainda permanecendo no tema segurança o percentual de avaliações máximas
atribuídos por alunos foi bastante semelhante àquele dos professores da Instituição:
28%. Quando se trata de estacionamento a avaliação é ainda menos positiva, com
um percentual de escolha que não passa de um quinto dos respondentes e mesmo
se forem levadas em consideração as avaliações 8 e 9, a soma dos percentuais não
chega a 60%, como pode ser verificado pela leitura do gráfico 30 a seguir.
Gráfico 30 – Avaliação dos discentes quanto à segurança e ao estacionamento na
Faculdade São Lucas
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O próximo tema de avaliação foi a quantidade de volumes disponíveis de cada
título na biblioteca da Faculdade.
Também nesse assunto, tanto alunos quanto professores avaliam com
ressalvas, ou seja, não atribuem nota máxima em percentuais próximos à metade dos
respondentes. A quantidade de livros mereceu nota máxima de 19% dos docentes e
de 22% dos discentes. Se forem consideradas as três respostas mais positivas os
docentes aprovaram de forma mais incisiva que os acadêmicos.
Gráfico 31– Avaliação dos docentes sobre a Biblioteca quanto ao número de exemplares
dos livros indicados
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Fonte: dados da pesquisa quantitativa

Gráfico 32– Avaliação dos discentes sobre a Biblioteca quanto ao número de exemplares
dos livros indicados
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Os dois gráficos a seguir refletem apenas as respostas de acadêmicos, pois as
mesmas não forem submetidas aos docentes.
As perguntas foram motivadas pelo interesse em conhecer o posicionamento
de acadêmicos quanto aos ambientes de estudo individual e coletivo, fora dos
ambientes das clínicas, dos laboratórios e das salas de aula.
As salas de estudos individuais merecem avaliação máxima na opinião de 33%
dos estudantes. Esse percentual caiu para 28% quando se perguntou sobre as salas
de estudos em grupo e diminuiu ainda mais quando se perguntou sobre o ambiente
de estudos nos laboratórios de informática (23%).
Gráfico 33– Avaliação dos discentes sobre os ambientes de apoio ao estudo em apoio à
biblioteca
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As questões finais da dimensão 7 – Infraestrutura física, disseram respeito à
interface da Faculdade São Lucas com seus alunos por meio da rede mundial de
computadores. Duas questões receberam as respostas dos acadêmicos, uma delas
dizia respeito da funcionalidade da página de internet e do portal que disponibiliza as
diversas informações necessárias à adequada vida acadêmica moderna, como notas,
frequências, entre outras.
O portal do aluno recebeu avaliação mais positiva do que a página de internet,
com avaliação máxima de 43% e 33% respectivamente. Registre-se que ambos os
itens se encontram em processo de mudança.
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Gráfico 34– Avaliação dos discentes sobre a página de Internet da Faculdade São Lucas e
a funcionalidade do portal do aluno
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Análise e considerações

Eixo 1 – Planejamento e avaliação
Na dimensão planejamento e avaliação notou-se, nos últimos anos, um esforço
para intensificar, cada vez mais, a divulgação dos resultados de autoavaliação,
utilizando principalmente a página de internet da Faculdade. Procurou-se, também,
reunir os representantes de turma para iniciar uma discussão que envolvesse os
acadêmicos a partir de uma reflexão sobre o processo de avaliação em si e sobre
seus resultados.
As Diretorias de Ensino; de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação e
Administrativa tiveram oportunidade de ler o relatório na íntegra, assim como a
Direção Geral.
Todas essas Diretorias tiveram acesso ao relatório de Autoavaliação de 2015,
já no mês de abril.
É necessário registrar neste relatório, que nenhum dos Diretores utilizou dos
cargos para impor ou censurar qualquer informação ou direcionar qualquer tipo de
abordagem mais ou menos favorável à Instituição, mesmo sabendo que o Relatório
de Autoavaliação de 2015 receberia, provavelmente, uma análise mais profunda, já
que a Faculdade São Lucas receberia nos dias subsequentes à data de envio do
mesmo, uma Comissão Externa de Avaliação do Ministério da Educação. A referida
Comissão veio para verificar as condições institucionais para a mudança de
Organização Administrativa de Faculdade para Centro Universitário. Por outro lado,
antes do início do processo de autoavaliação que resultou nesse relatório, a CPA
recebeu a sugestão de questões que poderiam direcionar melhor o planejamento
estratégico de mudanças substanciais no fluxo dos processos administrativos e
educacionais, bem como na infraestrutura, demonstrando, de forma inequívoca que
as Diretorias estão, efetivamente, valendo-se das informações resultantes das
autoavaliações para o seu planejamento anual.
Com relação aos professores, foi possível identificar uma participação
percentual maior de docentes na última autoavaliação institucional, quando
comparada a eventos anteriores. Entende-se que esse é um indício de que houve
maior motivação e entendimento dos esforços institucionais para promover as

64

melhorias demandas pelo segmento na autoavaliação realizada em 2014. Trata-se de
uma questão a ser comprovada no próximo processo de autoavaliação.
Quanto ao segmento dos técnicos administrativos, percebeu-se que é
necessário adotar outras estratégias para aumentar a motivação para interpretação e
discussão dos resultados da Autoavaliação.
A CPA vem discutindo internamente as formas de diminuir a complexidade
característica de relatórios, elaborando resenhas e esquemas para melhor disseminar
a cultura de pautar ações com base em avaliações sobre o conjunto de
acontecimentos anteriores.
Eixo 2 –Desenvolvimento Institucional

A missão da Faculdade São Lucas sintetiza-se em dois propósitos ousados,
por mais corriqueiros que pareçam, já que se tratam de condições bastante
propaladas ainda hoje, porém cada vez mais raras de se concretizarem: indivíduos ao
mesmo tempo profissionais tecnicamente preparados e cidadãos que atuem na
melhoria da sociedade em que estão inseridos.
Ética; respeito ao meio ambiente; participação efetiva no desenvolvimento
econômico do país, mesmo tendo a maior parte dos cursos na área de saúde; acolher
para promover real inclusão; valorizar educação continuada; estimular a pesquisa e o
desenvolvimento tecnológico e adequação às peculiaridades regionais, de fato, em
seu conjunto, podem agregar habilidades e sensibilidade para obter os resultados
esperados em relação a todos e a cada um dos egressos.
O conjunto de objetivos é complexo e influenciado por fatores internos ou
externos.
Está sob a governabilidade da Faculdade São Lucas incentivar a pesquisa,
qualificar e aumentar a quantidade das atividades de extensão, fazendo com que
proporcionem oportunidade de vivência social e técnica, implementar uma política de
ensino desenhada a partir dos mais modernos preceitos pedagógicos e investir
recursos em tecnologia de ponta ou na infraestrutura física. Por outro lado, as
características culturais, as necessidades específicas dos amazônidas atendidos em
atividades extramuros e o dinamismo impressionante do mercado de trabalho da
maioria das profissões, existem, independentemente de qualquer Instituição de ensino
Superior instalada ou a serem estabelecidas na região.
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O que resta então é conhecer em profundidade quais são essas peculiaridades
do povo local e do mundo do trabalho. Para isto é preciso que o tripé ensino, extensão
e pesquisa funcione efetivamente e de forma sincronizada.
O corpo docente e os profissionais que atuam na Diretoria de Ensino são
reconhecidos dentro e fora de Rondônia por sua competência e dedicação.
O conjunto dos resultados das avaliações constantes desse relatório permitem
assegurar que estão no caminho de cumprir os objetivos institucionais ainda não
atingidos. As atividades de extensão constituem oportunidades incontestáveis de
experiência social e, na Faculdade São Lucas, se traduzem em um leque de ações
que também permitem ser otimistas sobre essa área.
O que nos parece merecedor dos esforços da Instituição, especialmente de seu
corpo docente, é o propósito para ampliar o número de projetos de pesquisa que
busquem a produção de novos conhecimentos acerca das condições sociais da
população, especialmente na interface dessas condições com as diversas
necessidades que requeiram profissionais com as habilidades proporcionadas pelos
futuros egressos da Faculdade São Lucas. Relacionamento entre condição social e o
quadro de deficiências em saúde regionais e/ou nacionais; conhecimento acerca das
carências da comunidade que mereçam ser investigadas para identificar operações
eficientes do direito destinadas a promover justiça social; produção de conhecimentos
sobre os reais empecilhos existentes ou latentes para que pequenos empresários
sejam beneficiados e a geração de renda se diversifique. Enfim, o país não pode
prescindir da ciência que se produz na academia, como suporte indispensável para o
desenvolvimento socioeconômico. A região norte muito menos.
Há que se definir de forma mais clara as linhas de pesquisa da Faculdade São
Lucas. Entre os três pontos de apoio do tripé acima citado, certamente esse é o que
deve melhorar de forma mais rápida.
É bastante positivo identificar nos resultados da pesquisa, a motivação de
docentes e discentes da Instituição em relação ao papel destacado da Faculdade São
Lucas no processo de desenvolvimento econômico e na melhoria das condições de
vida da sociedade. A população periférica de Porto Velho, como ocorre na maior parte
das capitais brasileiras, ainda não tem um desenvolvimento econômico ideal. É
altamente positivo, então, o resultado da pesquisa com relação à responsabilidade
que atribui à instituição como um todo, inclusive docentes e discentes, de contribuir
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para o desenvolvimento local. Significa que os professores e alunos da São Lucas
estão dispostos a dar sua importante parcela de contribuição.
Na dimensão relativa à responsabilidade da Instituição com a sociedade que
proporciona parte da formação profissional de seus jovens, novamente a formação de
cidadãos, além de técnicos de nível superior de elevada competência, é abordada.
Humanização, ética e acolhimento não se concretizam pela “aplicação de conteúdos”
em disciplinas destinadas a formar habilidades. Mais do que conhecimentos, uma
Instituição de ensino que se propõe a trabalhar a ética, a humanização, a isenção de
preconceitos e a solidariedade, há que trabalhar, muitas vezes, mudanças de cultura
no sentido transversal a todas as disciplinas. Por isso, tais características devem ser
a base para atitudes e comportamentos de todos os membros da comunidade
acadêmica.
Dessa forma, parte-se do princípio de que essa parte da formação, o saber ser,
deve se constituir em rotina e ser valorizado por todos os que vivem a Faculdade São
Lucas. Entende-se que a Instituição não detém a governabilidade absoluta sobre a
formação ética, humana e acolhedora, mas depende também da iniciativa própria da
comunidade acadêmica. Assim, é necessário que, além do ensino pelo exemplo,
sejam oportunizados diversos momentos de experiência da cidadania.
As atividades de extensão e os estágios em que os alunos convivem
diretamente com a parcela menos favorecida da população, constituem situações
privilegiadas para reflexão sobre comportamento socialmente adequado.
Um setor chave para essa demonstração de responsabilidade social é a
ouvidoria. Esse serviço, mais do que um identificador de problemas pontuais e um
encaminhador de pequenas soluções, precisa se constituir em mais um espaço para
a promoção de estudos sobre o que está angustiando tanto a comunidade externa
quanto interna. Ao lado da CPA, a ouvidoria precisa fornecer subsídios para que a
Instituição paute suas políticas de ensino, pesquisa e extensão, a partir do
conhecimento acerca do potencial e das mazelas da sociedade que a recebe.
Mudanças de cultura só podem só têm chance de ocorrer quando a cultura atual é
perfeitamente delineada
Responsabilidade Social tem um sentido muito mais amplo para uma Instituição
de Ensino quando comparada a qualquer outra empresa. Na academia, ética e
acolhimento não podem existir apenas para cumprir legislação de ensino ou normas
de sinalização de obras de acessibilidade para portadores de deficiência. Esse
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ambiente deve ser referência de atitude para as demais empresas e setores públicos
de quem se espera atuação socialmente responsável e comprometida.
De qualquer forma, é salutar perceber que docentes e discentes valorizam a
formação de profissionais éticos, humanizados e aptos ao acolhimento e à inclusão.

Eixo 3 - Políticas de Extensão
Tem sido recorrente durante as autoavaliações que uma parcela de alunos faça
reivindicações em relação à quantidade de eventos de extensão. Por outro lado,
observa-se que a distribuição adequada dos alunos nessas atividades, por todos os
cursos, proporcionaria as oportunidades de participação de todos os alunos.
Interpreta-se, dessa forma que há necessidade de intensificação das reflexões
conjuntas das coordenações dos cursos com a Coordenação de Extensão, não mais
para programar novas atividades, mas para identificar falhas na distribuição dos
alunos por atividade, já que as ações de divulgação, ao serem distribuídas para cada
coordenação, vem se mostrando satisfatória.
Acerca das pós-graduações, entende-se que a Faculdade São Lucas tem sido
eficaz na oferta de cursos da modalidade lato sensu, aprimorando, assim, suas ações
de aproximação com os egressos e o mercado de trabalho para profissionais oriundos
faculdade. Acredita-se que a Instituição já está suficientemente madura, inclusive,
para começar a planejar sua inserção na pós-graduação stricto sensu.
As políticas de ensino são adequadas, como demonstra a descrição feita neste
relatório.
Nessa dimensão preferiu-se uma análise visual dos membros da CPA, já que
os questionários foram todos dirigidos ao público interno à Instituição. Foram alvo da
observação a página de internet da Faculdade, a veiculação de informações por rádio,
televisão e jornal, a distribuição de outdoors pela área urbana de Porto Velho, da
comunicação através de redes sociais, do sistema de comunicação telefônica e por
email com parceiros externos e da ouvidoria da instituição.
A página da Faculdade São Lucas tradicionalmente é bem acessada pela
população de forma geral. Além de ter design convidativo, contém informações e links
efetivamente úteis, especialmente sobre cursos de graduação e pós-graduação. Além
disso permite acesso intuitivo de docentes e discentes aos portais nos quais têm
acesso a planos de ensino e outras informações necessárias ao bom andamento da
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vida acadêmica, além de proporcionar às comunidades interna e externa acesso a
informações sobre o acervo da biblioteca física, o que é útil pois a Faculdade permite,
com a imposição de normas, o acesso da comunidade externa à própria biblioteca,
além da biblioteca virtual já citada.
A página da CPA também está disponível e permite ser acessada através do
portal principal, disponibilizando para o público em geral as informações dos relatórios
de autoavaliação, o que permite a leitores externos a possibilidade de conhecer a
Faculdade, inclusive em relação a eventuais fragilidades e pontos fracos.
É necessário registrar o desenvolvimento na área de comunicação com a
ampliação e reestruturação do Núcleo de Comunicação da Faculdade São Lucas, o
qual modernizou substancialmente as formas da Instituição manter contato contínuo,
tanto com os atores que vivem o dia a dia da Instituição quanto com a comunidade
externa.
As extensões e os atendimentos em clínicas já constituem formas importantes
de estabelecer vínculos com a comunidade externa. A título de sugestão, entretanto,
entende-se que podem ser realizados outros eventos que abram as portas da
Faculdade São Lucas a setores da sociedade, nos moldes da semana das profissões
quando recebem alunos e professores de ensino médio.
A análise da descrição da ouvidoria já foi realizada em outro trecho do presente
relatório.
Com relação às políticas de atendimento aos acadêmicos, é necessário fazer
uma comparação entre e a avaliação dos serviços prestados na biblioteca do relatório
atual e anterior. Observa-se uma melhoria da disposição dos estudantes de um ano
para outro. Possivelmente essa melhoria é devida ao fato da Bibliotecária responsável
ter levado em consideração os resultados do relatório feito em 2015. Quanto ao
atendimento nas coordenações é possível melhorar as avaliações feitas aos alunos.
Além do presente relatório, a CPA enviará para as Coordenações de Curso a
avaliação específica das escolhas feitas por seus alunos.
Quanto ao perfil dos alunos da Faculdade São Lucas, é possível observar, nos
últimos anos, uma necessidade de intensificação por parte da Instituição de cursos de
nivelamento nas áreas de redação, informática e química, entre outros, denotando
uma queda nos níveis do ensino médio. É importante que a Instituição de Ensino
Superior esteja atenta, como parece que a Faculdade São Lucas está, pois as
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dificuldades do ensino médio poderão, no futuro, ter efeitos no processo de ensino
aprendizagem dos conteúdos específicos e agirá sobre a formação geral dos alunos.
A CPA considera positivo, também, que a Faculdade São Lucas venha atraindo
acadêmicos de instituições de ensino superior da cidade e da região.

Eixo 4 Políticas de Gestão
Na dimensão que trata das políticas de gestão de pessoas, é possível perceber,
tanto entre docentes quanto técnicos administrativos, uma motivação bastante
satisfatória. No caso dos docentes, esta disposição positiva parece estar ligada
prioritariamente ao bom salário tendo como referência o mercado local, embora o
reconhecimento das boas condições trabalho também é extremamente significativa.
Para os técnicos administrativos fica patente o prestígio da Instituição junto à
sociedade local. Um percentual extremamente significativo afirma ter orgulho por
trabalhar na Faculdade São Lucas. Nesse segmento, também é importante destacar
o relacionamento dos trabalhadores com seus chefes. Por outro lado, a avaliação do
relacionamento dos trabalhadores com professores e alunos carece de maiores
estudos, tendo em vista os resultados apresentados.
Como recomendação para esta dimensão, fica a sugestão de divulgar o plano
de carreiras para os novos docentes que vêm sendo contratados pela Instituição em
razão da abertura de novos cursos de graduação e de pós-graduação.
Na questão da Organização Administrativa é preciso ressaltar novamente a
modernização promovida pela reestruturação das Diretorias hierarquicamente ligadas
à Direção Geral. A gestão na Faculdade São Lucas é bastante dinâmica e considerada
bastante inovadora, uma vez que se antecipa a ameaças externas de mercado,
representadas pelo crescimento de ofertas de ensino superior, mas muito
especialmente, ganha mobilidade para fazer frente aos pontos mais vulneráveis
apontados pela comunidade acadêmica em pesquisas e avaliações internas e
externas realizadas no passado.
Para a CPA, a sustentabilidade financeira da Faculdade São Lucas se
comprova pelos substanciais investimentos realizados durante o ano de 2015,
especialmente em relação à estrutura física e às modificações promovidas no sistema
de gestão do processo de ensino e nos registros do andamento desses processos.
Essas mudanças ocorrem em um momento em que a Instituição se encontra muito
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avaliada, conforme pode-se comprovar por recente avaliação externa para mudança
de organização administrativa para Centro Universitário conforme já referido neste
relatório. Ou seja, a busca de evolução em uma situação já favorável só é possível
em ambiente de saúde financeira. A iniciativa de melhoria repercute de forma positiva
na visão das comunidades externa e interna, a qual considera a Faculdade São Lucas
uma Instituição inovadora.
Eixo 5 – Infraestrutura física
A dimensão relativa à infraestrutura da Faculdade São Lucas foi bastante
positiva, de forma geral. São itens que devem melhorar, segundo os respondentes
discentes, a quantidade de exemplares de livros da biblioteca e o estacionamento da
Faculdade. Também aqui há repetição de avaliação anterior.
Algumas considerações devem ser feitas, entretanto.
Quanto ao estacionamento, observa-se, que existe uma grande lotação diária
do mesmo, especialmente naqueles espaços destinado aos alunos. Entretanto, alguns
esforços institucionais precisam ser reconhecidos. Membros da diretoria, em
entrevista à Coordenação da CPA, que a Instituição tentou adquirir um terreno
contíguo ao laboratório de Análises, sem sucesso, pois não é de interesse do
proprietário qualquer tipo de negociação. Assim, a Faculdade viabilizou em terreno
localizado em quadra próxima a uma das entrada Faculdade mais um
estacionamento. Os dois ambientes de grande área, ambos iluminados, localizados
no interior do Campus não são mais suficientes para atender à demanda. Há que se
levar em consideração que a localização da Faculdade São Lucas, próxima à região
central da cidade, resulta em ambiente de grande movimento de veículos. É
necessário lembrar, aqui, que a localização da Faculdade foi considerada importante
por grande parte dos docentes.
Em relação à quantidade de exemplares de livros, de acordo com os
responsáveis informa que atende às exigências do MEC.
Ao finalizar registra-se a boa avaliação de dois dos principais ambientes de
aprendizado, clínicas e laboratórios, com destaque para as primeiras. Quanto aos
laboratórios, os mesmos mereceram algumas críticas indivíduos durante os fóruns de
formação profissional.
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Considerações finais

Nas considerações finais feitas no Relatório de Autoavaliação Institucional
inserido no sistema eletrônico do INEP ao final do mês de março de 2015, mencionouse a nota 4 no Índice Geral de Cursos atribuída à Faculdade São Lucas pouco tempo
antes.
Foi gratificante perceber, por meio da autoavaliação aqui relatada que aquela
classificação, importante do ponto de vista educacional e para divulgação Institucional,
não acomodou a Instituição. Pelo contrário, parece que serviu como combustível para
a inspiração de novos e vultosos investimentos no processo de ensino aprendizagem
e na Infraestrutura do Campus.
No mês de março a Faculdade São Lucas completa 17 anos de início de
atividades. Algumas dos resultados do presente relatório permitem identificar sinais
claros de amadurecimento institucional e consolidação de valores e princípios claros.
Como é natural tanto a seres humanos quanto a empresas é seguro afirmar
que a Faculdade São Lucas ainda não está concluída, assim como nosso aprendizado
individual está sempre em andamento.
É necessário reconhecer, entretanto, que os avanços são perceptíveis de um
ano para outro. Para os que vivem intensamente o dia a dia da Instituição, é possível
afirmar que essas modificações podem ser sentidas diariamente. Entre as pessoas
nessas condições está a maior parte dos membros da CPA.
Avaliar com seriedade não significa deixar de observar o que ocorre com a
Instituição. Para ser um avaliador correto no âmbito de uma Instituição de Ensino é
necessário e suficiente colocar os interesses da comunidade acadêmica e da
população acima das vaidades e desejos pessoais e dos iteresses institucionais, pois
é isso que provoca o crescimento da Instituição e do próprio avaliador

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
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Anexo 1 – Relação completa de perguntas dos questionários aplicados na
pesquisa quantitativa
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Perguntas dirigidas aos docentes:
A localização da Faculdade São Lucas é um fator importante para você?
Avalie a Faculdade São Lucas quanto a: Acolhimento às pessoas com deficiência
Avalie a Faculdade São Lucas quanto a: Ambiente para desenvolver pesquisas
Avalie a Faculdade São Lucas quanto a: Contribuição para a melhoria das
condições de saúde da população através de atendimentos nas clínicas ou nas
extensões
Avalie a Faculdade São Lucas quanto a: Contribuição para o desenvolvimento
econômico e social da região em que está localizada.
Avalie a Faculdade São Lucas quanto a: Formação de profissionais bem vistos na
sociedade
Avalie a Faculdade São Lucas quanto a: Formação de profissionais que contribuirão
para o desenvolvimento social da localidade em que estiverem instalados
Avalie a Faculdade São Lucas quanto a: Formação ética dos alunos
Avalie a Faculdade São Lucas quanto a: Instituição acolhedora para alunos de forma
geral
Avalie a Faculdade São Lucas quanto a: Instituição de Ensino inovadora.
Avalie: Clínica quanto à funcionalidade para apoiar o aprendizado
Avalie: Iluminação das salas de aula
Avalie: Laboratórios quanto à funcionalidade para apoiar o aprendizado
Avalie: Limpeza das salas de aula
Avalie: Refrigeração das salas de aula
Avalie: Atendimento oferecido pela coordenação do curso aos alunos, segundo sua
observação
Avalie: Biblioteca quanto à quantidade de exemplares por título
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Avalie: Clareza na divulgação das regras do Plano de Carreiras
Avalie: Condições de trabalho da FSL em relação ao mercado profissional local
Avalie: Conforto das salas de aula
Avalie: Estacionamento para docentes
Avalie: Estímulo para que professores orientem iniciação científica
Avalie: Incentivo da Faculdade São Lucas à melhoria da Titulação do Professor
Avalie: Limpeza do pátio da faculdade
Avalie: Limpeza dos banheiros
Avalie: Limpeza dos corredores
Avalie: Qualidade das atividades de extensão
Avalie: Salários FSL em relação ao mercado profissional local
Avalie: Salas virtuais como forma do professor ajudar o aluno
Avalie: Serviço de segurança da Faculdade São Lucas
Importância da Faculdade São Lucas utilizar resultados de avaliações para valorizar
a carreira de professores
Importância de a Faculdade São Lucas usar avaliações feitas por alunos,
professores e os demais colaboradores como principal guia para planejar os
investimentos na Faculdade e no processo de ensino-aprendizagem
Importância de participar de avaliações para ajudar a implantar melhorias na
Faculdade.
Importância dos alunos conhecerem os resultados das avaliações
Importância que você atribui à nota do seu curso no exame do ENADE.
Importância que você atribui à nota que o MEC dá para a Faculdade São Lucas
quando faz avaliações externas (visitas do MEC)

76

Importância que você atribui ao fato da Faculdade São Lucas estar prestes a se
tornar um Centro Universitário
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Perguntas dirigidas aos discentes:

Importância de participar de avaliações para ajudar a implantar melhorias na
Faculdade.
Importância de usar avaliações feitas por alunos, professores e demais
colaboradores como principal guia para planejar os investimentos na Faculdade e no
processo de ensino-aprendizagem.
Importância do resultado desta pesquisa estar disponível aos alunos.
Avalie a sua expectativa em relação ao curso atualmente.
Avalie a sua expectativa em relação ao curso quando entrou na faculdade.
Importância da Faculdade São Lucas contribuir para a melhoria das condições de
saúde da população através de atendimentos nas clínicas ou nas extensões.
Importância da Faculdade São Lucas contribuir para o desenvolvimento econômico
e social da região em que está localizada.
Importância de Acolhimento às pessoas com deficiência.
Importância de Proporcionar formação universitária humanizada.
Importância de formar profissionais bem vistos na sociedade.
Importância de formar profissionais éticos.
Avalie a forma dos professores darem aula de forma geral.
Avalie a oportunidade de aprender em atividades de extensão.
Avalie a possibilidade de fazer pesquisa científica na Faculdade São Lucas.
Avalie a qualidade dos preceptores do estágio de forma geral.
Avalie a qualidade dos professores de forma geral.
Avalie a quantidade (suficiência) de atividades de extensão.
Avalie a quantidade de livros da biblioteca .
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Avalie a sala de estudos em grupo.
Avalie a sala de estudos individuais.
Avalie o apoio de orientador(a) a atividades de pesquisa.
Avalie o apoio dos professores às dificuldades do aluno de forma geral.
Avalie o atendimento dado pela coordenação do curso aos alunos
Avalie o atendimento na biblioteca.
Avalie o atendimento na COPEVE (atualmente CIA)
Avalie o atendimento na Secretaria.
Avalie o atendimento no setor financeiro.
Avalie o Portal do Aluno.
Avalie página de internet da faculdade.
Avalie: Atendimento na Central de Relacionamento com o Aluno.
Importância que você atribui à nota que o MEC dá para a Faculdade São Lucas.
Importância você atribui à nota do seu curso no exame do ENADE.
Avalie a Faculdade São Lucas como instituição de ensino inovadora.
A localização da Faculdade São Lucas é um fator importante para você?
Avalie a iluminação das salas de aula.
Avalie a limpeza das salas de aula.
Avalie a limpeza do pátio da faculdade.
Avalie a limpeza dos corredores.
Avalie a refrigeração das salas de aula.
Avalie as clínicas.
Avalie o estacionamento de forma geral
Avalie o serviço de segurança da Faculdade São Lucas.
Avalie os laboratórios.

79

Avalie os laboratórios de informática
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Pergunta dirigida aos técnicos administrativos
Avalie: Iluminação do local de trabalho
Avalie: Limpeza do local de trabalho
Avalie: Qualidade dos instrumentos de trabalho
Avalie: Refrigeração do local de trabalho
Avalie: Apoio de chefias para cumprimento das atribuições
Avalie: Aprendizado administrativo por trabalhar na FSL
Avalie: Atendimento oferecido pela coordenação do curso aos alunos, segundo sua
observação.
Avalie: Clareza das suas atribuições e rotina diária
Avalie: Clareza na divulgação das regras do Plano de Carreiras
Avalie: Compreensão de chefias quanto às dificuldades pessoais do trabalhador
Avalie: Condições de trabalho da FSL em relação ao mercado profissional local
Avalie: Conforto do local de trabalho
Avalie: Estacionamento para colaboradores
Avalie: Faculdade São Lucas como instituição de Ensino inovadora.
Avalie: Incentivo da Faculdade São Lucas ao crescimento na carreira
Avalie: Limpeza da FSL como um todo
Avalie: Limpeza dos banheiros
Avalie: Melhoria do currículo por trabalhar na São Lucas
Avalie: Orgulho de trabalhar na FSL
Avalie: Respeito de professores e alunos pelo trabalho dos funcionários
Avalie: Salários FSL em relação ao mercado profissional local
Avalie: Serviço de segurança
Avalie: Tempo suficiente para cumprir atribuições
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Importância da localização da Faculdade São Lucas para você
Importância da Faculdade São Lucas contribuir para o desenvolvimento econômico
e social da região em que está localizada.
Importância da Faculdade São Lucas utilizar avaliações de professores e alunos
para valorizar a carreira de trabalhadores bem avaliados.
Importância de a Faculdade São Lucas contribuir para a melhoria das condições de
saúde da população através de atendimentos nas clínicas ou nas extensões
Importância de Colaboradores conhecerem os resultados das avaliações
institucionais
Importância de participar de avaliações para ajudar a implantar melhorias na
Faculdade.
Importância de usar avaliações feitas por alunos, professores e os demais
colaboradores como principal guia para planejar os investimentos na Faculdade e no
processo de ensino-aprendizagem.
Importância que você atribui à nota que o MEC dá para a Faculdade São Lucas
quando faz avaliações externas (visitas do MEC).
Importância que você atribui ao fato da Faculdade São Lucas estar prestes a se
tornar um Centro Universitário
Quanto à Faculdade São Lucas, avalie: Acolhimento às pessoas com deficiência.
Quanto à Faculdade São Lucas, avalie: Formação de profissionais bem vistos na
sociedade.
Quanto à Faculdade São Lucas, avalie: Formação ética dos alunos
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Anexo 2 – Relatório do fórum de Fonoaudiologia
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Anexo 3 – Relatório do Fórum de Arquitetura e Urbanismo
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Anexo 4 – Relatório do Fórum de Enfermagem
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Anexo 5 – Relatório do Fórum de Fisioterapia

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

Anexo 6– Relatório do Fórum de Nutrição
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Anexo 6– Relatório do Fórum de Odontologia
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Anexo 7– Relatório do Fórum de Ciências Biológicas
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RELATÓRIO DO II FÓRUM SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

No dia 19 de novembro de 2015 foi realizado o segundo fórum de formação
profissional da Faculdade São Lucas do curso de Ciências Biológica. Os alunos que
participaram do evento foram selecionados por representatividade de cada período,
do curso noturno. Participaram do evento 106 alunos, 12 professores.
O fórum teve como objetivos: Incentivar no acadêmico do curso de Ciências
Biológicas uma vida acadêmica participativa e refletir quanto a atuação profissional
consciente. Os docentes, Renato Abreu Lima; Saymon de Albuquerque; Helen Queite
G. Barros Gazola ; Paula Fernanda Pio Macedo Benarrosh; Ivanete Caminha
Saskoski; Carolina Bioni Teles; Helen Queite G. Barros Gazola; Maricelia Messias
Cantanhêde Camila Maciel de Souza; Ana Cristina Ramos de Souza; Flávio Aparecido
Terassini; Flávia Serrano Batista; Maiquel Siqueira. E a assistente de coordenação
Ângela Oliveira participaram ativamente do evento desde a sua organização.
As discussões se basearam em quatro eixos temáticos: 1- Desenvolvimento do
processo de ensino e aprendizagem; 2- Práticas, estágios e pesquisas científicas; 3Infraestrutura física; 4- Mercado profissional atual e perspectivas da profissão. Após
as discussões, que aconteceram em grupos, foi gerado um relatório para
apresentação em plenária e a partir disso o estabelecimento de um “Pacto de
Conduta”.
A professora Helen Queite G. Barros Gazola, coordenadora interina do curso,
realizou a mediação das discussões finais, em seguida assumiu em seu lugar a
professora Camila Maciel. Representando a CPA e direção da IES no evento, esteve
presente a pedagoga Rozania Viana Miranda.
Abaixo discussões realizadas no evento.
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II FÓRUM SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM CIÊNCIAS BIOLÓGICA PRÁTICAS, ESTÁGIOS E PESQUISA
CIENTÍFICA.
PROPOSTAS

Eixo Vermelho: PRÁTICAS, ESTÁGIOS E PESQUISA CIENTÍFICA.
Pergunta norteadora: As atividades práticas dos estágios auxiliam na formação profissional e representam a realidade do Biologo? As
pesquisas científicas realizadas refletem a realidade local e trazem benefícios a comunidade?
Coordenadores: Allyne Christina Gomes Silva/ Helen Queite G. Barros Gazola

Auxiliar: professora Camila Maciel/ Flávio Aparecido Terassini

DIAGNÓSTICO/FATO

- Pesquisa

PROBLEMA/CONSEQUÊNCIA

SOLUÇÃO

- Falta de material de consumo
-

Deficiência

na

formação

RESPONSÁVEIS/PRAZO

- Aquisição de material de

IES/ curto prazo

consumo e permanente

profissional

-Ampliação dos laboratórios
para pesquisa

- Nivelamento

- Dificuldade para desenvolver
projetos
profissional

- Oferecer curso de extensão
para

Deficiência

na

formação

elaboração

resumos científicos

de

projetos

e

- Coordenação / imediato
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- Pesquisa científica

-

Deficiência

na

formação

profissional

-

Desenvolver

projetos

científicos em diferentes áreas de

- Docentes/imediato
- IES/médio prazo

Biologia.
- IES/médio prazo
- Aquisição de equipamentos
-

Ampliar

as

vagas

para

bolsistas de iniciação científica.
- Estágios

-

Falta

de

opções/vagas

e

orientação
-

estágios

Deficiência

na

formação

Ampliar
na

os

área

campos
da

de

- Coordenação/imediato

saúde

(público/privado) e botânica

profissional

- Disponibilizar as áreas para
desenvolvimento

de

estágio

por

semestre.

II FÓRUM SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM CIÊNCIAS BIOLÓGICA
DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
PROPOSTAS

Eixo Amarelo: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Pergunta norteadora: As estratégias utilizadas em sala de aula e a relação professor/aluno favorecem o aprendizado?
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Coordenadores: Allyne Christina Gomes Silva/ Helen Queite G. Barros Gazola

Auxiliar: professora Camila Maciel/ Flávio Aparecido Terassini

DIAGNÓSTICO/FATO

PROBLEMA/CONSEQUÊNCIA

SOLUÇÃO

RESPONSÁVEIS/
PRAZO

- Especialização

- Falta de qualificação profissional

-

Oferecer

cursos

de

Pós-

- IES/médio prazo

graduação na área de Botânica, Biologia
Florence
- Extensão

- Falta de opções de cursos na
IES.

em diferentes áreas de Biologia.
-

Deficiência

na

formação

profissional
- Atividades práticas

- Oferecer minicursos para atuação

-

Coordenação/imediato

- Ofertar cursos de férias e nos
finais de semana.

Deficiência

na

formação

profissional

- Desenvolver aula de campo
multidisciplinar

-

- Oferecer cursos práticos na área Docentes/imediato
de Bioquímica
-Mercado de Trabalho

- Falta de incentivo e campo para
atuação de Biólogos

- Mobilização dos profissionais,
CRBio para ampliação do número de
vagas.

- Governo
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II FÓRUM SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM CIÊNCIAS BIOLÓGICA
INFRAESTRUTURA FISÍCA
PROPOSTAS
Eixo Azul: INFRAESTRUTURA FISÍCA.
Pergunta norteadora: A infraestrutura da FSL e do curso de Ciências Biológica (laboratórios, sala de aulas) favorecem o aprendizado?
Coordenadores: Allyne Christina Gomes Silva/ Helen Queite G. Barros Gazola

Auxiliar: professora Camila Maciel/ Flávio Aparecido Terassini
DIAGNÓSTICO/FATO

PROBLEMA/CONSEQUÊNCIA

- Armários

-

Aumento

no

número

de

SOLUÇÃO

RESPONSÁVEIS/PRAZO

- Manutenção/ aquisição de armários

IES/ médio prazo

- Confeccionar escala para limpeza.

Docentes e acadêmicos/

materiais furtados.
- Banheiros

-

Falta

de

manutenção

- Fazer manutenção dos sensores.

médio prazo
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- Equipamentos

- Falta de equipamentos
-

Deficiência

na

- Aquisição de novos equipamentos

formação

e reagentes

profissional

Coordenação/ médio

- Ampliação dos laboratórios de

IES/ longo prazo

Microbiologia, Fitoquímica e Genética.
- Aquisição de computadores
- Internet

- Dificuldade de acesso
-

Dificuldade

de

- Ampliação dos pontos de Wi-fi

IES/ médio prazo

elaborar

trabalhos em sala de aula.
- Estacionamento

- Atraso e congestionamento

-

Ampliar

o

estacionamento

e

IES/ longo prazo

número de acessos.
- Bebedouros

- Quantidade de bebedouros

- Instalação de novos bebedouros

IES/ médio prazo

- Análise de água (quantidade de
cloro)
- Monitoramento

- Falta de segurança

- Instalação de câmeras

IES/ longo prazo

II FÓRUM SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM CIÊNCIAS BIOLÓGICA MERCADO PROFISSIONAL
ATUAL E PERSPECTIVAS DA PROFISSÃO
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PROPOSTAS

Eixo Verde: MERCADO PROFISSIONAL ATUAL E PERSPECTIVAS DA PROFISSÃO
Pergunta norteadora: Diante do mercado profissional atual quais as perspectivas para enfermagem? O que podemos fazer
para mudar esta realidade?
Coordenadores: Allyne Christina Gomes Silva/ Helen Queite G. Barros Gazola

Auxiliar: professora Camila Maciel/ Flávio Aparecido Terassini

DIAGNÓSTICO/FATO
- Material didático

PROBLEMA/CONSEQUÊNCIA
-

Não

disponibilização

do

conteúdo em sala virtual.
-

Deficiência

SOLUÇÃO

RESPONSÁVEIS/PRAZO

- Elaborar guias de

- IES/ médio prazo

estudos.
na

formação

profissional
- Metodologia de ensino

- Aulas expositivas
-

Deficiência

na

formação

profissional
- Biblioteca

- Ausência de livros atualizados

docentes

Capacitar
com

os

- IES/ imediato

novas

metodologias de ensino
-

Aquisição

de

IES/ imediato

referências bibliográficas
- Licenciatura

- Aulas ministradas aos sábados

-

Disponibilizar

calendário de aulas.

Coordenação/
prazo

médio
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-

Deficiência

na

formação

profissional
- Matriz curricular

-Aplicar

atividades

práticas

- Disciplinas sem aula prática
- Carga horário de estágio

-

Oferecer

cursos

práticos para complementar à
formação profissional.

-

Deficiência

profissional

na

formação
- Rever a distribuição
de carga horária de estágio

- Coordenação/imediato
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Anexo 8– Relatório do Fórum de Biomedicina
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II fórum de Biomedicina
Relatório
No último dia vinte e oito do mês de outubro de dois mil e quinze aconteceu o
II fórum do curso de Biomedicina da faculdade São Lucas que contou com a
participação da coordenação, de docentes e discentes do curso de Biomedicina, a
diretora de ensino da instituição Hélia Cardoso Gomes da Rocha e o coordenador da
CPA (Comissão Própria de Avaliação) professor Luiz Carlos Bianco.
Iniciado o fórum com a fala da diretora de ensino que frisou a importância da
participação política e democrática do discente no evento, em seguida ouvimos a fala
do coordenador do curso professor Fábio que demonstrou de forma sucinta a trajetória
do curso e em seguida explicou como aconteceria o fórum, os alunos foram divididos
em quatro eixos e retornariam após uma hora para socialização das discussões em
uma plenária.
Segue abaixo os eixos e seus temas:
1- Eixo - Infraestrutura física
Problemáticas
Laboratórios pequenos
Bebedouro no laboratório
Microscópios
com
má
visualização
Falta ou poucas amostras
(materiais biológicos e reagentes),
falta de equipamentos e pipetas
Corredores estreitos e quentes
Estacionamento de motos
Espaço para jardim
Computadores sucateados
Poucos computadores
Horário inadequado (fecha às
22h)
Computadores lentos e com
vírus
Sala de aulas separadas
Sala de aulas pequenas
Data show insuficiente
Elevadores com problemas
Estacionamento congestionado
Tomadas na sala de aula
Sala de equipamento

Possíveis soluções
Ampliação
Aquisição
Manutenção
Aquisição

refrigeração
Manutenção
Aquisição
Manutenção mensal
Agrupar
Aquisição
Manutenção
Melhorar atendimento
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Sala de estudo e biblioteca

Ampliar horário de funcionamento e
funcionar aos domingos
Sala de estudo
Aumentar a quantidade de salas
Uso de Lousa na sala de estudo
Aquisição
Gerador
Manutenção
Câmera nos corredores
Aquisição
Xerox – material perdido ou
Professor disponibilizar material no
furtado
ambiente virtual

2- Eixo – Desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.
Problemáticas
Possíveis soluções
Poucas aulas práticas com foco
Aumentar a quantidade das aulas de
no mercado de trabalho
práticas
Aulas longas que forçam o
Alunos serem liberados sem prejuízo de
professor a liberar a turma mais cedo falta
por pressão dos alunos
Aulas maçantes
Abordagem interdisciplinar através de
seminários, artigos, discussão de casos
clínicos, questões de concursos e estudos
dirigidos que favoreçam a interação professor
e aluno.
Horário das aulas – uma
Duas disciplinas por noite
disciplina por noite
Falta de conhecimento do aluno
sobre a biomedicina e sobre o
mercado de trabalho
Ruído na comunicação com a
Utilização dos recursos virtuais, e-mails,
coordenação sobre eventos e fóruns
SMS, murais de sala e mural do curso.
Utilização do portal
Capacitação dos professores
Cursos de extensão
Organização
Comprometimento e dinamismo
NDE se compromete em discutir a
do professor
grade
Provas aglomeradas
Calendário de prova
3- Eixo – Mercado de profissional atual e as perspectivas da profissão.
Problemáticas
Falta de conhecimento do curso
Falta de interesse do aluno em
buscar estágio
Valorização do curso
Especializações

Possíveis soluções
Cursos de extensão e pós-graduação,
jogos empresariais, metodologias ativas
palestras para que os alunos conheçam as
áreas, feedback dos ex alunos
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Falta de aulas práticas de coleta
de sangue
4- Eixo – Práticas, estágios e pesquisa científica.
Problemáticas
Aulas práticas
Visita técnica para observação
da prática e equipamentos
Microscópio e pipeta e materiais
do laboratório
Laboratórios cheios
Acrescentar ou criar disciplinas
de coleta e microscopia
Monitoria
Estágio – poucos microscópios
Estágio – outros locais

Possíveis soluções
Aumentar as aulas práticas
Visita de campo
Manutenção e conscientização do aluno
Ampliação do laboratório

Incentivar a monitoria

O coordenador já está viabilizando
outros campos de estágio
Pesquisa científica – falha na
Informes aos alunos
comunicação
Protocolos de pesquisa
Jornada: Oficina com pesquisadores da
FEOCRUZ com professor Andreimar
Núcleo de extensão
Divulgação do núcleo
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Anexo 9– Relatório do Fórum de Medicina
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RELATÓRIO DO II FÓRUM SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
CURSO DE MEDICINA

No dia 29 de setembro de 2015 foi realizado o II Fórum de Formação Profissional
da Faculdade São Lucas do Curso de Medicina. Participaram do fórum representantes
dos discentes do curso, sendo convidados 8 alunos por período e 11 professores.
O fórum teve como objetivos: Incentivar no acadêmico do curso de Medicina uma
vida acadêmica participativa e refletir quanto à atuação profissional consciente.
Os professores Amado, Cindy, Claudete, Eliana Pasini, Jakobi, Mariana, Luís
Marcelo, Ricardo Negraes, Rita, Rocha e Rui, e as assessoras de coordenação Adélia,
Dulcimary, Elizangela, Emanuela e Rayane, participaram ativamente do evento desde
a sua organização.
As discussões se basearam em quatro eixos temáticos: Desenvolvimento do
processo de ensino e aprendizagem; Práticas, estágios e pesquisas científicas;
Infraestrutura física e Mercado profissional atual e perspectivas da profissão. Após as
discussões, que aconteceram em grupos, foi gerado um relatório para apresentação
em plenária e a partir disso o estabelecimento de um “Pacto de Conduta”.
A professora Rita, presidente do CIM, realizou a mediação das discussões finais.
Representando a CPA e direção da IES no evento, tivemos o professor Luiz Carlos
Bianco e a pedagoga Francisca Juciene Campos Soares.
Abaixo discussões realizadas no evento:
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II FÓRUM SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM MEDICINA
PRÁTICAS, ESTÁGIOS E PESQUISA CIENTÍFICA

PROPOSTAS

Eixo Vermelho: PRÁTICAS, ESTÁGIOS E PESQUISA CIENTÍFICA.
Pergunta norteadora:
Coordenadores:
Auxiliar:

DIAGNÓSTICO OU FATO

PROBLEMA OU

SOLUÇÃO

CONSEQUÊNCIA
Pediatria

Ausência

estagiários

E PRAZO
na

Usar horário livre da tarde

porta/emergência
Poucos dias de estágio, poucos
CM,Especialidades

pacientes.

Retirar estágio da AMI do 9º
período e colocar no 12º ou ampliar
Retirar aulas tarde (teórica) e

Poucos
CM,Cemetron

porta/emergência

estagiários

RESPONSÁVEIS

na direcionar interno para atendimento na
porta

Cosme e Damião
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Assunto/cenário não é interessante
GO,Roda de conversa

p/interno

Transferir

para

cadeira

de

Obstetrícia pré-interno
Preparar (orientar funcionários

Ausência,
GO,Maternidade Municipal

preparo/receptividade sobre o papel do interno e suas

dos funcionários

necessidades).

Espaço físico insuficiente para o nº
de internos; ausência de discussão de
GO,HB

diagnóstico e conduta.

Distribuir os internos em mais
dias/períodos e estimular preceptores

Pneumologia

Não tem aulas teóricas e práticas

Ter aulas

Cardiologia

Qualidade das práticas

Contato com o paciente

Semiologia

Limitação quanto a hospital

Inversão do 4º e 5º período

Aprendizado deficitário devido ao
número reduzido de peças para o manuseio
Laboratório de Habilidades
Revisão

da

de

habilidades

específico para o curso de medicina

distribuição

pedagógica
referente as disciplinas do 4º
período

nas aulas praticas

Laboratório

Temos pouco aproveitamento de

Dissolver as disciplinas

Aprendizagem em curto espaço de

de

tempo e sobrecarga das matérias

semiologia

e

Coordenador do
Curso
Responsáveis pelo

Anatomia

Patológica em períodos anteriores

Projeto pedagógico
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Insegurança

dos

alunos

durante a

Bloqueio dos acadêmicos diante

Iniciação

de

práticas

de dos

Semiologia

pacientes

por

não

terem

Iniciação

de

práticas

no

sido laboratório de Habilidades antes do

preparados previamente

contato com o paciente.

Coordenador
Curso

Todas as matérias devem ter o

A divisão das notas é a seguinte
50% torácica, plástica e urologia.

mesmo peso na média.
Ou se considerar a carga horária

20% ortopedia e traumatologia

do semestre, as 3 matérias que tem
20% Anestesiologia e vascular

Temos 8 matérias em clinica
cirúrgica
Apenas

3

matérias

10% Otorrino e Oftalmologia

práticas deveriam ter peso maior na
média.

tem

práticas

O peso das matérias é desigual e
Otorrino,

Oftalmo

e

Ortopedia.

injusto

Deveria haver práticas de todas
Não há práticas de 5 habilidades.

Carga horária não condizente
com os

Readequação das notas, aumentar
pesos das notas.

peso p/partes com práticas.

as matérias

do
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A presença dos professores é falha
no que diz respeito a sanar dúvidas.
Por

exemplo:

paciente

chega

trazendo os exames complementares tais
como TC e RX.

Maior atenção dos professores
para

com

o

desconhecimento

de

Não é esclarecida ao acadêmico a determinados segmentos médicos pelo
interpretação da imagem.

acadêmico

As condutas aplicadas precisam

Um

número

reduzido

de

seguir aos protocolos e diretrizes aos quais pacientes propicia maior tempo para a
os deixem ter acesso. Os médicos têm discussão e esclarecimento dos casos, o
condutas

singulares

baseadas

experiências próprias de consultórios
Práticas no ambulatório

em que é necessário por se tratar de aplicar
condutas estabelecidas nas bibliografias.
Ensinar certo, fazer errado.
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DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

PROPOSTAS

Eixo Amarelo: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Pergunta norteadora:
Coordenadores:
Auxiliar:

DIAGNÓSTICO OU FATO

PROBLEMA OU CONSEQUÊNCIA

SOLUÇÃO

RESPONSÁVEIS
E PRAZO

Mudança de metodologia durante
o curso Tradicional/PBL

passaram (Deficiência no ensino).

Falta de qualidade dos docentes /
Metodologia
Falta

Cobrança de preparo pelo qual não

Aluno não consegue assimilar conteúdo,
professores mal preparados.

de

Capacitação

professores e preceptores.

de

Cobrança dos professores por parte da
faculdade

Tratamento específico para
cada turma.
Avaliação dos Professores
por parte dos alunos
Preparar os professores e
preceptores.
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Falta de Padronização de ensino

Especialmente nas matérias que têm

Diálogo Inter docentes.

muitos professores.
Falta de Autonomia dos alunos

Coordenação está aberta às sugestões,

Centro acadêmico

mas é tardia nas soluções.
Existem Excelentes professores

Conseguem transmitir o conteúdo e

Intercalar as disciplinas

envolver os alunos
Aulas muito longas

Queda no rendimento

Inserir

as

novas

metodologias de forma gradual
Mudança brusca do método de

Difícil adaptação e aproveitamento

ensino

Deve ser implantado para
alunos iniciantes no curso e não
para os alunos que já estão nos
períodos avançados.
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INFRAESTRUTURA FISÍCA

PROPOSTAS
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Eixo Azul: INFRAESTRUTURA FISÍCA.
Pergunta norteadora:
Coordenadores:
Auxiliar:

DIAGNÓSTICO OU
FATO
Falta

de

PROBLEMA OU

SOLUÇÃO

RESPONSÁVEIS

CONSEQUÊNCIA

E PRAZO

peças

anatômicas para aulas práticas.

Padronização

peças

e

aquisição de peças novas.

Falta de peças para
punções venosas.

das

Renovar as peças e melhor a
manutenção. Aumentar o tamanho das
salas ou reorganizar o nº ou horário dos
alunos.

Hospital
Marcelina muito distante

Santa

Disponibilizar transportes para
os alunos.
Construção de um ambulatório
de

pequenos

faculdade.

procedimentos

na
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Estacionamento

Sugerimos mão única na Rua

sempre lotado, principalmente

Joaquim Nabuco.

à noite.
Centro Obstétrico HB

Disponibilizar local para sentar.

espaço físico inadequado.
Sala de estudo ocupada
por alunos de outras IES.

Apresentar carteirinha da São
Lucas no local.

Estacionamento

Adesivos numerados nos carros

ocupado por alunos de outras

dos alunos da FSL

IES gerando lotação.
Barulho

do

ar

Trocar o Ar condicionado

condicionado na sala de Estudos
Índio.
Microscópios
desregulados.

Manutenção dos microscópios,
aquisição de lâminas.

Cantina possui valores

Construção de uma cantina

altos e poucas opções de

concorrente/ajuste de valores para

alimentos.

acadêmicos.
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MERCADO PROFISSIONAL ATUAL E PERSPECTIVAS DA PROFISSÃO
PROPOSTAS

Eixo Verde: MERCADO PROFISSIONAL ATUAL E PERSPECTIVAS DA PROFISSÃO
Pergunta norteadora:
Coordenadores:
Auxiliar:

DIAGNÓSTICO OU FATO

PROBLEMA OU CONSEQUÊNCIA

SOLUÇÃO

RESPONSÁVEIS
E PRAZO

Mercado pede médico genérico

Má

infraestrutura,

conflitos

de

interesses.
Aptos

para

o

mercado

de

Melhorar

a

gestão,

Planejamento estratégico.

Infraestrutura apropriada.

Construir hospital escola.

trabalho
Fomentar

Gestores da saúde

Instituições

de

ensino
estágios

extracurriculares
Adaptação ao método de Ensino

Escassez

de

Convênios,

divulgação.
Transição do Método de Ensino.

pouca

Estimular/divulgar

Alunos/Instituições

convênios.
Fórum discussões.

Instituições/Alunos
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Conflito sonho x realidade sobre

Decepção.

mercado de trabalho.

Aumentar ofertas/vagas
para residência.

Falta de interação entre períodos

Local para desenvolver projetos.

Programas

de

Residência.

Hospital Escola.

Programas

de

Residência.
Pouca

quantidade

de

preceptores
Falta

Acompanhamento pouco eficiente aos
alunos.

de

atenção

oferecem especialidades.

básica,

Contratar

mais

preceptores em alguns cenários.
Atenção básica, Especialista SUS.

Estrutura/Salário.

Instituições
ensino.
Gestão Pública.

de

