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APRESENTAÇÃO
Este relatório tem o propósito de atender às determinações da legislação vigente, especialmente ao disposto no artigo 11 da lei 10.861, de 14 de abril de 2004,
que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e ao
disposto no artigo 61-D da portaria 40, de 12 de dezembro de 2007. O documento foi
elaborado pelos membros da Comissão Própria de Avaliação e condensa o que foi
apurado em processo de autoavaliação realizado no ano de 2014.
O relatório está organizado na lógica das dez dimensões de avaliação definidas pelo SINAES. Trata-se de uma síntese de três momentos de autoavaliação:
aplicação de um questionário estruturado, evento organizado pela Comissão Própria
de Avaliação (CPA); realização de fóruns de formação profissional, eventos realizados em conjunto com as Coordenações de Curso e análise de pesquisa qualitativa
realizada por empresa externa, evento que não contou com apoio organizacional da
CPA, mas cuja metodologia foi considerada adequada pela Comissão.
A redação do Relatório é um trabalho conjunto dos membros da CPA e sua
divulgação contará com o apoio de outros setores da Instituição, especialmente do
Núcleo de Comunicação da Faculdade (NUC), a quem agradece-se antecipadamente.

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
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1 INTRODUÇÃO

O processo de autoavaliação é complexo e exige, daqueles que coordenam
seu processo, isenção suficiente para não deixar de perceber fragilidades no próprio
ambiente de trabalho ou estudo e, ao mesmo tempo, compromisso com o apoio à
sustentação e desenvolvimento de uma Instituição que se acredita ser fundamental
para a sociedade em que está localizada. Por isso, autoavaliação exige serenidade.
Assim buscaram agir os membros da CPA da Faculdade São Lucas (FSL),
responsáveis pelo processo de autovaliação institucional em 2014.
A melhor forma de contribuir, muitas vezes, é apontar erros e propor correções. Estão habituados a isso todos os que militam na educação e se envolvem rotineiramente com o processo de avaliação da aprendizagem. Permanecendo na
mesma analogia entre os processos avaliativos, reconhece-se que a autoavaliação é
momento de reflexão, espaço privilegiado para aprender e, se necessário, corrigir
rumos. Decorre daí a constatação de que um relatório de autoavaliação deve representar um indicativo sólido para o planejamento e para a implantação de ações que
promovem o desenvolvimento global da Instituição de Ensino Superior (IES).
O amadurecimento institucional da FSL – embora apenas pouco mais de 15
anos tenham se passado desde o início de suas atividades - permite aos membros
da CPA a expectativa otimista de que assim será, mesmo com todas as limitações
inerentes a qualquer relatório, especialmente a este. O presente relatório de autoavaliação certamente será utilizado como instrumento de gestão.
Para MABA & MARINHO (2012)1, a autoavaliação deve ser entendida como
elemento que contribui para o processo de decisão na medida em que identificam
pontos fortes para serem potencializados e fragilidades para serem enfrentadas, podendo ajudar efetivamente a aperfeiçoar o planejamento estratégico.

1

MABA, E. G.; MARINHO, S. V. A autoavaliação institucional no Processo de tomada de decisão em
IES: Estudo de caso das faculdades SENAC/SC. Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 17, n. 2, p.
455-480, jul. 2012 455.
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Uma Instituição de Ensino Superior (IES), pública ou privada, atende, acima
de tudo, a um propósito social. Poucas criações da humanidade têm poder tão evidente de transformação de uma sociedade quanto a Educação.
O ambiente do interior de uma IES, complementado pelo seu entorno, ganha
contornos sempre dinâmicos e muitas vezes dramáticos. Ao se movimentar para
cumprir sua missão institucional, a Comunidade Acadêmica gera interações e conflitos; produz fatos que podem ser relatados de formas distintas pelos diferentes atores que deles participam; consolida convicções, ao mesmo tempo em que transforma certezas em crenças ultrapassadas; atende pessoas que ensinam simplesmente
pelo fato de estarem necessitadas.
Se uma IES é assim, tão complexa, que poder têm os gráficos, os quadros e
as falas de alguns respondentes para retratarem a sua realidade de forma incontestável, proporcionando uma avaliação justa e completa? A rigor, nenhuma autoavaliação institucional poderia ser considerada completa, mesmo que para ser mais ampla
se valha de pesquisas qualitativas.
Principalmente, não se pode considerar que uma avaliação foi realmente realizada quando não se levam em conta as contradições presentes em um ambiente
de ensino composto por estudantes, professores, técnicos da área de ensino, profissionais administrativos e outros trabalhadores de origens e perspectivas de vida tão
diversas.
Por essas razões, a CPA não tem a pretensão de afirmar que o presente relatório retrata com suficiente grau de fidelidade e abrangência a realidade da vida
efervescente no âmbito da Faculdade São Lucas. Os questionários elaborados não
foram perfeitos, como nenhum poderia sê-lo, e assim não atendem a tudo o que os
respondentes gostariam de expressar; os demais instrumentos de avaliação, descritos no interior do relatório, não pautaram todos os temas que os alunos gostariam de
discutir; e os interpretes das respostas e das opiniões não as traduziram de forma
ideal neste documento.
Os questionários tiveram prazos para serem aplicados, fóruns de discussão
contaram com tempo limitado de execução e relatórios precisam ser lidos e, por isso,
precisaram ser resumidos ao essencial.
Importante é o convencimento institucional de que a autoavaliação deve fazer
parte do dia a dia de uma organização e de que muito além do cumprimento de uma
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determinação legal, pode, efetivamente, ajudar a IES a formar profissionais cada vez
mais próximos daquilo que o Brasil e, muito especialmente, a Amazônia precisa.
Mais do que nunca, a cultura de autoavaliação precisa se tornar concreta e
fazer parte da agenda de todos os que atuam em uma IES. A partir de agora a autoavaliação institucional deverá ser feita em uma perspectiva temporal.
Este é o último relatório na modalidade atual. A partir do relatório de 2016 deveremos estar adequados ao que preconiza a nota técnica 65/2014. O processo de
avaliação desse ano de 2015 não deverá ser suficiente apenas para alimentar o próximo relatório, que será chamado de Relatório Parcial, mas deverá mirar o Relatório
Total a ser apresentado em 31 de março de 2018.
De forma prática, é preciso estar consciente de que as autoavaliações devem
ser organizadas de forma permitir a elaboração de séries históricas que proporcionem a observação, com clareza, das mudanças de qualidade existentes em razão
de ações da Instituição e a identificação da persistência de situações indesejadas ou
prejudiciais ao desenvolvimento institucional.
O processo de autoavaliação de 2014 e a reflexão necessária para a elaboração do presente relatório serviram como importante forma de aprendizado para
alterar o plano de ações da CPA para o presente ano. Identificamos nossas falhas,
tornaremos nossos processos mais amplos, para que possamos fazer análises mais
abrangentes.
Durante a elaboração do relatório refletimos, também, sobre que não teríamos
possiblidade de realizar um processo de autoavaliação efetivo, não fosse o apoio
dos diversos setores da Faculdade e o envolvimento de muitos estudantes com o
futuro de sua Instituição. Recebemos apoio de líderes de turma e de outros acadêmicos de diversos cursos.
A CPA contou com a inestimável ajuda dos Coordenadores de Curso e de
muitos docentes membros de Núcleos de Desenvolvimento do Ensino (NDE).
O NUC foi fundamental para sensibilizar alunos e professores, não só com a
criação de peças de divulgação em forma de banners e faixas, mas a partir de entrevistas com membros da CPA publicadas na página de internet da FSL e com o
envio de mensagens eletrônicas para uma grande quantidade de membros da comunidade acadêmica, especialmente docentes e discentes.
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O Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico (NDT) desenvolveu um programa
específico para a coleta de respostas ao questionário, sempre com competência profissional.
As Diretorias Administrativa e de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação contribuíram com informações, sempre de forma pronta. Da Diretoria de Ensino, além de
informações, a CPA solicitou – e foi atendida – o apoio para a elaboração de instrumentos, tendo em vista a larga experiência com o processo avaliativo, dos profissionais que a compõem.
A profissionais de diversos setores, aos quais estão subordinados técnicos
administrativos, nossos agradecimentos especiais, pelo apoio no estímulo à participação na pesquisa e também com informações fundamentais para a preparação
deste relatório prestadas com agilidade.
À Alta Direção da Instituição, os agradecimentos de todos os membros da
CPA pela isenção com que permitiram a realização do trabalho de autoavaliação e
pela não interferência na elaboração do relatório.
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2 METODOLOGIA
A autoavaliação institucional, durante o ano de 2014, utilizou mais de um instrumento de pesquisa.
O estudo mais abrangente foi a pesquisa quantitativa, delineada e coordenada de forma direta pela CPA, com a aplicação de um questionário estruturado aos
docentes, discentes e técnicos administrativos.
Os demais instrumentos, cujos resultados serviram como fontes para o levantamento do clima institucional, foram os eventos intitulados fóruns de formação profissional e, adicionalmente, a fase qualitativa de uma pesquisa encomendada pela
FSL à consultoria especializada em Educação Hoper.

2.1 DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS

2.1.1 QUESTIONÁRIOS COM APLICAÇÃO DIRETA

Participaram do estudo 72 docentes (24,2%), 1. 376 discentes (25,7%) e 130
técnicos administrativos (43,2%).
A elaboração das questões desse instrumento contou com a cooperação dos
membros da CPA, além de pedagogos e outros profissionais ligados à Diretoria de
Ensino da Instituição. Uma parte das questões foi adaptada de questões aplicadas
em questionários anteriores. Essas questões, no futuro, contribuirão para o estabelecimento de séries históricas. Ainda a respeito das questões, é necessário ressaltar
que as alternativas de respostas foram oferecidas aos respondentes na forma de
escala, a maior parte variando de “insuficiente” a “excelente”.
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.
Além dos questionários estruturados, foi oferecido um espaço para que o respondente pudesse expressar sua opinião.
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Quadro 1 – Reprodução da tela do ambiente de respostas ao questionário aplicado aos três segmentos
da comunidade acadêmica, sob coordenação da CPA

Fonte: Sistema de aplicação dos questionários, página de internet da FSL

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. Após a finalização do
processo de resposta ao questionário, o programa de computador tornava impossível que se identificasse a qual respondente pertenciam as respostas fornecidas,
buscando garantir o necessário sigilo.
O NDT foi responsável pela criação de um programa de informática para a digitalização dos questionários, disponibilização para a comunidade acadêmica e elaboração de gráficos básicos. 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 as seguintes formas
do comunicação:


A página de internet da Instituição;



E-mails e ligações entre CPA e as coordenações de curso;



Afixação de diversos banners em pontos estratégicos do campus;
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Afixação de uma faixa.



Divulgação na sala dos professores



Contato pessoal com a maioria dos chefes de setores administrativos.
Para apoiar os respondentes que pudessem ter dificuldades com o ambiente

virtual criado para acesso aos questionários, foram disponibilizados laboratórios de
informática, com a monitoria de técnicos de informática da Faculdade.

2.1.2 FÓRUNS SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Uma segunda fonte de dados para a realização da autoavaliação de 2014 foram os eventos intitulados Fóruns São Lucas de Formação Profissional realizados
no âmbito de cada curso. O conjunto de eventos, idealizado a partir de experiência
anterior do curso de Nutrição, foi coordenado pela Diretoria de Ensino da Instituição.
Aproximadamente 800 alunos participaram dos fóruns de formação profissional.
No âmbito dos cursos, os fóruns foram conduzidos pelos coordenadores de
curso, 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.
As discussões se organizaram em torno de quatro eixos fundamentais, a saber:


Papel como sujeito político na formação acadêmica



Formação profissional e educação continuada



Campos potenciais para atuação



Realidade e limitações do exercício profissional
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Quadro 2 – Formulários utilizados para os fóruns de formação profissional

Fonte – Coordenações de curso

Os eventos foram realizados em dias específicos para cada curso. Todos os
alunos dos cursos foram convidados para os fóruns. Em razão do grande número de
acadêmicos participantes, o curso de medicina realizou o fórum em dois momentos,
utilizando metodologia de condução semelhante aos demais cursos.
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.
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, da Diretora
Rua Alexandre Guimarães, 1927 – Bairro Areal - PORTO VELHO – Rondônia
CEP: 78.916-450 Site: www.saolucas.edu.br
e-mail: cpa@saolucas.edu.br - Telefone (69)3211-8072

Fonte – Coordenações de cursos

de Ensino e, em sua maioria, também com os Diretores de Pesquisa, Pósgraduação e Extensão e de Administração.
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. Os formulários utilizados para os relatórios constituem o anexo 2 deste relatório.
2.1.3 PESQUISA QUALITATIVA – CONSULTORIA EXTERNA

Após discussão interna, a CPA decidiu positivamente em relação à utilização
dos resultados de uma pesquisa qualitativa e negativamente em relação à utilização
dos resultados da pesquisa quantitativa, ambas realizadas pela mesma empresa. A
justificativa para essa seletividade se deveu ao fato de que os temas tratados na
pesquisa quantitativa tinham caráter comercial, enquanto as discussões realizadas
na pesquisa qualitativa permitiam que os alunos se expressassem sobre situações
que os afligiam na relação com os respectivos cursos e com a própria Instituição. O
resultado da realização dos grupos focais evidenciou pontos negativos da Instituição
em números semelhantes aos pontos positivos apresentados, o que denota isenção.
Quatro grupos de estudantes, cada um com oito a dez acadêmicos, foram
constituídos.
A pesquisa qualitativa foi realizada pela empresa Hoper, especializada em
consultoria a Instituições de Ensino superior e a metodologia empregada utilizou o
processo de Discussão em Grupo, com duração média de 90 minutos, conduzida
por moderadores, utilizando roteiro semiestruturado.
A composição dos grupos foi a seguinte:
Grupo 1 – Alunos dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia
Grupo 2 – Alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito
Grupo 3 – Alunos do curso de Medicina
Grupo 4 – Alunos do curso de Fonoaudiologia, Nutrição, e Ciências Biológicas
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O relatório da pesquisa qualitativa, elaborado pela empresa realizadora, constitui o anexo 3 deste relatório.
Quadro 3 - Distribuição de grupos de alunos para a pesquisa qualitativa de uma consultoria externa

Fonte – Consultoria contratada pela Instituição

2.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Os resultados dos questionários aplicados diretamente pela CPA foram distribuídos em gráficos. A escala de alternativas de resposta durante o processo de coleta de dados apresentava seis alternativas: insuficiente, regular, bom, ótimo, excelente, não desejo responder.
Tendo em vista o propósito da pesquisa, de oferecer subsídios para ações de
melhorias, durante a apresentação dos resultados e para efeitos de análise, as alternativas em que houve julgamento por parte do respondente foram redistribuídas
em três categorias, a saber: a soma de percentuais de excelente e ótimo, passa a
constituir o percentual de “altamente positivo”; percentual de bom, constitui, para
efeitos do relatório, o percentual de “positivo” e somas dos percentuais de ruim e
regular passam a formar o percentual de “necessário melhorar”, sinalizando a importância de ações rápidas da Instituição ou melhor divulgação de ações em andamenRua Alexandre Guimarães, 1927 – Bairro Areal - PORTO VELHO – Rondônia
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to. As respostas “não desejo responder”, foram consideradas omissões por desconhecimento sobre o tema ou por desinteresse do respondente e, para efeito desse
relatório foram descartadas. Em razão disso, a soma dos percentuais das alternativas em que foram registradas opiniões nem sempre resultam em cem por cento
(Quadro 4).
Quadro 4 –Modificação promovida na forma de apresentação
de dados
Alternativa no
questionário
Excelente
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Não desejo responder

Apresentação dos dados

Altamente positivo
Positivo
Necessário melhorar
Desconsiderada

Fonte: elaboração própria

Os gráficos com os resultados da pesquisa quantitativa constituíram o núcleo
central da avaliação e os demais instrumentos foram utilizados como complementos
para melhor esclarecimento.
Imediatamente após a expressão dos resultados em gráficos ou em quadros,
é feita a análise do item discutido, à luz do que propõe o Plano de Desenvolvimento
Institucional. As diretorias e diversos setores da Instituição foram consultados para
verificar se existem ações em andamento, ações concluídas ou ações planejadas
para solucionar problemas apontados pelos respondentes.
Ao final de cada dimensão são destacados pontos positivos, fragilidades,
ações em andamento ou ações concluídas, além de propostas da CPA para soluções ou melhorias,

2.2 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Para a divulgação dos resultados serão realizadas as seguintes ações:

1.

Envio do Relatório Completo à Direção Geral, Diretoria Administrativa; Direto-

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

Disponibilização de excertos do Relatório no portal de internet da Faculdade

São Lucas, com link na página inicial, estimulando sua leitura rápida;
3.

Divulgação de dados tabulares com a consolidação das reivindicações princi-

pais e temas mal avaliados nos questionários estruturados, utilizando reuniões com
líderes de turma e. quando necessários, diretamente em salas de aula.
a.

Envio a gerências da Instituição para conhecimento dos técnicos administrati-

vos.
4.

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

sores e locais de atendimento a discentes.

3 DESENVOLVIMENTO
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional

A Faculdade São Lucas atribuiu-se a seguinte missão:
Estimular o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades, dos talentos
e das atitudes de seus alunos, para que atinja a realização profissional, pessoal, social, além da preparação do indivíduo para o exercício pleno da cidadania (PDI-FSL).

A contribuição dos colaboradores, tanto técnicos administrativos quanto docentes, é fundamental para que a Faculdade São Lucas possa cumprir sua missão e
atingir objetivos e metas propostos no PDI, as quais envolvem, além de sua preocupação educacional e científica, propostas de participação no desenvolvimento econômico, cultural e ambiental, tanto em nível local quanto nacional.
Esse é o tema de uma questão referente ao cumprimento da missão da Faculdade São Lucas, que tem como objeto de atuação a figura do seu aluno, para
quem se propõe um futuro com sucesso profissional e pleno exercício da cidadania.
Os respondentes do questionário tiveram oportunidade de avaliar se essa visão mais holística de formação, previsto na missão institucional, vem se concretizando na Faculdade São Lucas (Gráfico 1).
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Gráfico 1 – Cumprimento da missão Institucional, de
acordo com os três segmentos

Fonte: Pesquisa CPA.
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’
e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’, ‘necessário
melhorar’ corresponde ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não desejo responder
foi descartado.

Uma observação da missão da Faculdade São Lucas, paralelamente aos objetivos expressos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), permite analisar
com maior precisão o cumprimento da mesma (Quadro 5).
Quadro 5 – Relação entre Missão Institucional, objetivos do PDI e ações em andamento
Objetivo expresso no PDI
Garantir um processo de desenvolvimento da instituição,
alicerçado na legislação vigente e nas necessidades e realidades locais.
Incentivar o trabalho de pesquisa e a investigação científica, visando o desenvolvimento
da ciência e tecnologia.
Promover extensão visando o
desenvolvimento social e cultural da comunidade interna e
externa à Instituição.

Promover programas e cursos
de pós-graduação, de atualização, de extensão e sequenciais.

Avaliação da CPA sobre ações em andamento para cumprimento
dos objetivos
A Instituição encontra-se inserida em uma região com carências
nas áreas de desenvolvimento social e sanitário. A oferta de cursos nessas áreas certamente contribui para que o aluno atinja
realização profissional e pessoal, na medida em que proporciona
a possibilidade concreta de inserção no mercado de trabalho.
A participação da FSL no Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – CNPq/PIBIC e a criação do Programa
de Iniciação Científica – PIC operam para a “preparação do indivíduo para o exercício pleno da cidadania”, através da pesquisa.
As atividades de extensão, que incluem participação em ações de
outras Instituições, como ACISO, do Exército brasileiro e iniciativas próprias como o Programa São Lucas Solidário; a criação de
um coral; as atividades internas de expressão musical, atualmente existentes na Instituição, atuam no sentido de exercitar a cidadania, com intensidade, já no ambiente universitário.
A FSL oferta atualmente cursos de pós-graduação lato sensu,
divididos em duas grandes áreas: negócios e saúde.
Esses cursos representam uma complementação fundamental
para a realização profissional e consolidação do profissional no
mercado de trabalho da região. De acordo com o PDI, a Instituição está preparando a criação de um curso de mestrado, objetivo
ainda não atingido.
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Consolidar a educação inclusiva, sob os princípios da liberdade, da fraternidade e da
solidariedade humana.

Além de apoiar alunos com dificuldades financeiras, estruturando
setores que os assessoram na inserção em programas oficiais
como o FIES e o PROUNI, a FSL tem, visivelmente, investido na
infraestrutura, com a melhoria da acessibilidade e facilitação de
trânsito interno para alunos. Conforme a CPA pode apurar, há
alunos em diversos cursos com diferentes graus de deficiência
estudando ou já formados.
Participar no desenvolvimento A utilização de empresas, órgãos e unidades de saúde para a
econômico do País e, em par- realização de uma parte dos estágios supervisionados dos alunos
ticular, do Estado de Rondô- da FSL está permitindo à Instituição se transformar em referência,
nia, como organismo de con- especialmente em determinadas localidades do Estado, com bairsulta, assessoramento e pres- ros periféricos de Porto Velho e o município de Monte Negro, no
tação de serviços, em assun- qual a Faculdade são Lucas atua em conjunto com a Prefeitura
tos relativos aos diversos local, para realizar pesquisas e levantamentos epidemiológicos e
campos do saber.
para implementar ações de elevado interesse social, especialmente nas áreas de medicina e odontologia.
Fonte – Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade São Lucas

ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DA FACULDADE SÃO LUCAS

Quanto à dimensão Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional, concluise que os objetivos previstos no PDI são coerentes com o que está proposto na missão Institucional declarada. Em princípio, o conjunto de ações que levam à obtenção
desses objetivos está sendo cumprido. A confirmação dessa afirmativa demanda
uma análise mais aprofundada das demais dimensões a seguir.

PONTOS FORTES OBSERVADOS NESTA DIMENSÃO


Os membros da comunidade acadêmica se consideram parceiros da Institui-

ção no cumprimento da missão institucional;


Os objetivos do PDI concorrem para o cumprimento da missão institucional;

PROPOSTAS DA CPA PARA AÇÕES FUTURAS DA INSTITUIÇÃO


Promover eventos para discutir com membros da comunidade interna e exter-

na, parcerias para cumprimento de todos os objetivos e metas previstas no PDI
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Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

Conforme o PDI, a FSL desenvolve um programa organizado de capacitação
docente, tendo em vista a necessária busca contínua da qualidade do processo ensino-aprendizagem. Constituem público alvo do programa tanto os professores
quanto os demais profissionais diretamente envolvidos no processo de ensinoaprendizagem, como pedagogos e coordenadores de cursos.
Na pesquisa quantitativa realizada diretamente pela CPA o questionamento
sobre as políticas de ensino foi mais detalhado para os docentes, tendo em vista que
esses profissionais recebem de forma mais direta as ações definidas por essas políticas. Protagonistas dessas ações, os pedagogos da Diretoria de Ensino, são responsáveis por dar assistência aos docentes em suas atividades. A capacidade de
planejar e organizar o processo de aperfeiçoamento e registro dos docentes é avaliado no gráfico 3. A organização de ações de aperfeiçoamento e de instrumentos
para registro de atividades são consideradas positivas pelos docentes.

Gráfico 3 - Capacidade organizativa da equipe pedagógica, de acordo com os docentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’, ‘necessário melhorar’ corresponde ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não desejo responder foi descartado’.

Ainda em relação à equipe pedagógica, os docentes consideram que a equipe
pedagógica apoia de forma positiva ou altamente positiva as atividades rotineiras
dos professores e as atividades de avaliação (Gráfico 4).
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Gráfico 4- Apoio técnico da equipe pedagógica, de
acordo com os docentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’, ‘necessário melhorar’ corresponde ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não desejo responder foi descartado’.

ANÁLISE RELATIVA À POLÍTICA DE ENSINO

É possível verificar que a justificativa para a aprovação dos docentes à atuação da equipe pedagógica encontra-se, especialmente, na realização das semanas
pedagógicas, que se constituem em eficientes oficinas para discussão de procedimentos em sala de aula e para aplicação de metodologias inovadoras, e na criação
do instrumento intitulado Plano de Desenvolvimento da Disciplina, o qual tem sido
construído gradativamente ao longo dos anos, sempre com a contribuição dos docentes. A observação mais atenta do Instrumento permite verificar que se constitui
em um avanço em relação ao plano de ensino tradicional, uma vez que previamente
ao registro automático das atividades que serão desenvolvidas ao longo do semestre, os docentes têm a oportunidade de refletir sobre seus procedimentos em sala de
aula e sobre a metodologia adotada,
Tal resultado comprova que se encontram efetivamente implantados os serviços de apoio às atividades do professor, no âmbito da Diretoria de Ensino. Com relação às atividades de rotina é possível destacar a disponibilidade de pedagogas em
sala estrategicamente localizada, das 8:00 às 22:00, numa espécie de plantão de
apoio, seja para resolver dúvidas sobre a aplicação de técnicas de ensino, seja para
mediar questões ligadas ao relacionamento docente/discente.
Relativamente à avaliação, é necessário registrar o funcionamento do Grupo
de Trabalho da Avaliação da Aprendizagem (GTAA). Trata-se de um grupo de docentes, designados pela Coordenação de cada curso da Instituição, que tem a funRua Alexandre Guimarães, 1927 – Bairro Areal - PORTO VELHO – Rondônia
CEP: 78.916-450 Site: www.saolucas.edu.br
e-mail: cpa@saolucas.edu.br - Telefone (69)3211-8072

ção de propor e discutir elementos para a composição da matriz curricular do curso,
discutir a montagem de provas n o âmbito do próprio grupo, mas, principalmente, se
ocupa de assessorar os professores de seu curso de origem sobre a qualidade do
processo de avaliação docente, observando aspectos como clareza na elaboração
de questões, coerência entre o conteúdo discutido e o conteúdo avaliado, níveis
mentais (complexidade e avaliação por competência), avaliação de práticas de laboratórios ou práticas clínicas. Possivelmente a atuação do GTAA tenha influenciado a
tendência de respostas positivas à questão.
Também faz parte da política de ensino da Instituição, registrada em seu Plano de Desenvolvimento, a necessidade de estimular a aplicação das tecnologias de
informação e comunicação, em especial o uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagens (AVA).
As salas virtuais que dão suporte à condução das disciplinas presenciais, aos
docentes representantes dos períodos e às Coordenações de Cursos também foram
avaliadas pelos docentes. O gráfico 4 é composto pelos percentuais das avaliações
dos professores quanto à comunicação com alunos, com colegas e com a comunicação do curso. É possível verificar no gráfico que a maior importância nesse particular é atribuída à comunicação com os alunos.
Gráfico 4 - Salas virtuais como facilitadoras da comunicação, de acordo com os docentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’, ‘necessário melhorar’ corresponde ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não desejo
responder foi descartado’.

É necessário ressaltar, quando se consulta as salas virtuais de alguns cursos,
que estas funcionam como efetivos murais eletrônicos, proporcionando aos alunos
informação rápida e confiável sobre as decisões docentes e da Coordenação dos
Cursos. Essa comunicação é, ainda, mais efetiva pelo fato das informações das saRua Alexandre Guimarães, 1927 – Bairro Areal - PORTO VELHO – Rondônia
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las virtuais chegarem ao email do aluno, agilizando ainda mais o processo de comunicação.
Nas salas virtuais já se pode observar utilização da plataforma para a disponibilização de materiais didáticos complementares e para contribuir com as avaliações da aprendizagem.
Esse aspecto foi objeto de outra questão em relação às salas virtuais, ou seja
seu potencial para apoiar as demais ações docentes, agora ou em semestres posteriores. Um percentual considerável de docentes já reconhece que as salas virtuais
são úteis às atividades do docente na atualidade e um grupo ainda maior acredita
em seu potencial para o futuro (Gráfico 5).

Gráfico 5 - Salas virtuais quanto à facilitação das
atividades docentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não
desejo responder foi descartado’.

Ainda em relação á política de ensino da Faculdade São Lucas é importante
registrar a opção por oferecer parte das disciplinas de diversos cursos na modalidade semipresencial.
A pesquisa qualitativa da consultoria externa e os fóruns de formação profissional revelaram descontentamentos pontuais sobre a modalidade, especialmente
em relação a disciplinas consideradas complexas por parte dos alunos, como matemática, química e bioestatística.
A decisão de oferecer disciplinas nessa modalidade é coerente com a proposta do Ministério da Educação de valorizar a inclusão de práticas de ensinoRua Alexandre Guimarães, 1927 – Bairro Areal - PORTO VELHO – Rondônia
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aprendizagem que estimulem e familiarizem os membros da comunidade docente
com o uso integrado das mais modernas tecnologias da informação e da comunicação, como forma de atingir suas propostas de ensino. Além disso, as disciplinas
selecionadas para serem ofertadas nessa modalidade apresentam a característica
de atender a diversos cursos, promovendo interdisciplinaridade e integração entre
alunos.
A Instituição, através da Coordenação de Ensino à distância, ponderou, também, que o ensino semipresencial contribui para o aprendizado autônomo do aluno
e para a formação do hábito da educação continuada no futuro profissional. Tal preocupação é ainda mais pertinente diante da perspectiva dos egressos da Faculdade
São Lucas exercerem ofício em localidades da Amazônia que distam de centros que
ofertem educação continuada presencial.
Em relação às críticas feitas por alguns alunos no âmbito do ensino semipresencial, a Instituição informou que vem adotando as seguintes medidas:
1)

Realizou, ainda no segundo semestre de 2014, um seminário para discutir

dados estatísticos de reprovações e aproveitamentos, utilizados como subsídios para apresentar novas estratégias que podem potencializar o processo de ensino
aprendizagem na modalidade;
2)

Foram implementadas mudanças, também, no sistema de internet utilizado

para condução das disciplinas;
3)

Encontra-se em planejamento, para implantação futura, uma alteração no

tempo de duração das disciplinas ao longo do semestre, bem como a revisão ou alteração total dos guias de estudos, que se constituem na referência bibliográfica que
sintetiza o conteúdo oferecido.
Em relação à educação continuada observa-se na Instituição, a realização de
cursos de pós-graduação lato sensu nas áreas de negócios e de saúde. A maior parte dos cursos de negócios ocorre no formato Master in Business Administration
(MBA) e os cursos da área de saúde abrangem uma carga significativa de práticas,
atendendo normas dos Conselhos de Classe das profissões. Uma parte importante
dos alunos desses cursos é constituída por egressos da Instituição. Além dos cursos
de pós graduação, são oferecidos cursos de atualização.
Foi observada a avaliação feita pelos alunos sobre a sua própria participação
em atividades de pesquisa e de extensão. Como é possível observar pela leitura do
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gráfico 6, uma parcela considerável dos discentes entende que poderiam participar
de forma mais efetiva dessas atividades (gráfico 6).
Gráfico 6 – Participação de alunos em atividades
de ensino, pesquisa e extensão segundo os próprios alunos

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a
‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a
‘bom’, ‘necessário melhorar’ corresponde ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não desejo responder foi descartado’.

O quadro 6 registra a fala de alguns alunos e professores, ainda sobre a
questão da participação em pesquisas científicas e extensões. Foi possível identificar fala de docente que considera que o número de extensões na Faculdade São
Lucas é bastante efetivo e fala de aluno que considera que há professores na Instituição que estimulam a pesquisa. Por outro lado, algumas falas permitem identificar
certo descontentamento com a quantidade de extensões e com apoio ao discente
para a pesquisa científica.
Quadro 6 – Manifestações mais significativas de participantes das pesquisas sobre a dimensão políticas para o ensino, a pesquisa e a extensão.


“Inserção tardia em atividades de pesquisa” (Fórum de medicina)


“Pouca divulgação de atividades de pesquisa’ (opinião pessoal de acadêmico na
pesquisa realizada pela CPA).

Professores participativos que estimulam, a pesquisa (Ponto positivo - Pesquisa
Qualtitativa da Consultoria externa )

Acredito que possa melhorar, principalmente em relação a pesquisa. Deve-se
incentivar mais os projetos de iniciação científica e abrir mais oportunidades para os alunos
(opinião pessoal de acadêmico na pesquisa realizada pela CPA).

Poderia melhorar mais a questão das extensões, divulgando e proporcionando
oportunidade para todos os alunos e não só para um grupo específico como esta
acontecendo atualmente Acredito que possa melhorar, principalmente em relação a pesquisa.
Deve-se incentivar mais os projetos de iniciação científica e abrir mais oportunidades para os
alunos (opinião pessoal de acadêmico na pesquisa realizada pela CPA).

Precisamos melhorar o fomento a pesquisas. (opinião pessoal de docente na
pesquisa realizada pela CPA).

Vejo pelos projetos de extensão e cultura ...tende a ter um número elevado de ações
deste tipo em comparação à Universidade [Federal], que conta com recursos "fixos e
Alexandre
Guimarães,
1927 – de
Bairro
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Em relação às oportunidades para ampliar a participação de alunos em extensões, é possível notar pela observação do quadro 7 que, sob o abrigo de três
programas, a Instituição promoveu uma quantidade considerável de eventos em que
teria sido possível a participação de alunos. Consequentemente, é provável que sejam necessários ajustes na formar de divulgar informações entre os alunos.
Essa gama ampliada de atividades de extensão corrobora com o que propõe
o PDI da Instituição, qual seja a criação de programas multidisciplinares, atendendo
à complexidade do processo de ensino e aprendizagem.

Quadro 7 – Eventos promovidos para a realização de atividades de extensão
Ações de extensão
Propósito
Número de eventos
Programa criado para realizar ações de saúde e cidadania, mobilizando todos os cursos
Projeto São Lucas Solie ocorrendo mensalmente.
Cinquenta eventos
dário
Trata-se de um evento Coordenado e Executado pela Faculdade São Lucas

Projeto São Lucas em
Ação

Projeto Sala Verde

Programa de parceria com outras Instituições ou comunidades, em que mobiliza potencialidades da Faculdade São Lucas (Ações
de Saúde, Orientação jurídica, planejamento
financeiro, etc.) por demanda das Instituições, como Exército Brasileiro (operação
ACISO), escolas de ensino fundamental e
médio, associações de bairro, igrejas, etc.

Sessenta eventos

Promover atividades pedagógicas ligadas ao
meio ambiente, promover e incentivar campanhas educativas e promover e coordenar Cento e dez eventos.
eventos, cursos, palestras, debates, em diversas instituições e localidades de Rondônia.

Na opinião dos docentes a participação de acadêmicos em atividades de extensão tem uma avaliação mais positiva, também na pesquisa quantitativa (Gráfico
7).
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Gráfico 7 – Participação de alunos em atividades de ensino, pesquisa e extensão segundo os docentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’
e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’, ‘necessário
melhorar’ corresponde ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não desejo responder
foi descartado’.

ANÁLISE DAS POLÍTICAS DE PESQUISA E EXTENSÃO

Quanto à pesquisa científica, é necessário registrar que são realizados na faculdade São Lucas dois eventos anuais de estímulo à pesquisa: Mostra Científica
São Lucas, em que são expostos trabalhos resultantes de pesquisas científicas realizadas por alunos de graduação, além da reunião anual do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).
No âmbito desse programa são oferecidas nove bolsas de pesquisas anuais,
ressaltando que a Faculdade São Lucas é única Instituição de Ensino Superior da
região norte que oferece bolsa do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq). Além
disso, no presente ano, seis bolsas serão oferecidas pela Instituição através do Programa de Iniciação Científica (PIC).

PONTOS FORTES OBSERVADOS NESTA DIMENSÃO



Credibilidade das ações de pedagogia entre os docentes;



Salas virtuais para apoio à comunicação interna e seu potencial como apoia-

dor do processo de ensino aprendizagem;


Participação da Faculdade São Lucas no programa PIBIC e funcionamento do

programa PIC;


Programas de extensão com fortes componentes sociais e ambientais.
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FRAGILIDADES OBSERVADAS NESSA DIMENSÃO


Pouca comunicação quanto às alternativas para atividades de extensão entre

os alunos

AÇÕES


Discentes reivindicam maior participação em atividades de pesquisa científica
DA INSTITUIÇÃO – IMPLANTADAS E EM ANDAMENTO

Coordenações estão intensificando o processo de divulgação das opções pa-

ra atividades de extensão;


Unificação das normas para elaboração de TCC para todos os cursos, favore-

cendo as pesquisas de caráter multidisciplinar;


Intensificação das atividades da Semana científica da Faculdade São Lucas,

inclusive com premiação dos melhores trabalhos;


Unificação das normas para elaboração de TCC para todos os cursos, favore-

cendo as pesquisas de caráter multidisciplinares;

PROPOSTAS DA CPA PARA AÇÕES FUTURAS DA INSTITUIÇÃO


Divulgação de todas as atividades de extensão via salas virtuais, já que neste

caso os alunos receberiam o cronograma de extensões por email;


Reuniões com representes de turmas para divulgações de todas as alternati-

vas de atividades de extensão;


Coleta de sugestões sobre novas atividades de extensão entre os próprios

acadêmicos (a CPA poderá contribuir, disponibilizando campo para essa sugestão
em momentos de autoavaliação).

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição

Cerca de três quartos dos acadêmicos percebem a FSL como disposta a
promover ações de responsabilidade social de forma altamente positiva ou positiva
(gráfico 8).
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Gráfico 8 – Demonstração de Responsabilidade social
segundo os acadêmicos

Fonte – Pesquisa quantitativa CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’, ‘necessário melhorar’ corresponde ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não desejo responder foi descartado’.

Em relação às pessoas portadoras de deficiência, estudantes, docentes e trabalhadores consideram a infraestrutura da Faculdade altamente positiva em percentuais superiores a 53% em todos os segmentos, positiva para 28% ou mais e precisam melhorar para, no máximo 16%, no segmento dos acadêmicos.
Gráfico 9 – Ambiente da Faculdade São Lucas para
a inclusão de pessoas com necessidades especiais

Fonte – Pesquisa quantitativa CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não
desejo responder foi descartado’.

Relativamente ao propósito de atrair e manter estudantes com dificuldades
econômicas, os docentes, em sua grande maioria acreditam que a Faculdade é positiva ou altamente positiva e apenas 8% acreditam que pode melhorar (Gráfico 9).

Rua Alexandre Guimarães, 1927 – Bairro Areal - PORTO VELHO – Rondônia
CEP: 78.916-450 Site: www.saolucas.edu.br
e-mail: cpa@saolucas.edu.br - Telefone (69)3211-8072

Gráfico 10 – Esforço para atrair e manter alunos
com dificuldades financeiras

Fonte – Pesquisa quantitativa CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a
‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a
‘bom’, ‘necessário melhorar’ corresponde ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’.

A contribuição da Faculdade São Lucas para a saúde da população de Rondônia é altamente positiva para 49% dos acadêmicos, positiva para 35% deles e
precisa melhorar segundo 16% dos respondentes. Essa influência altamente positiva
é reconhecida por 84% dos docentes e 67% dos trabalhadores.
Gráfico 11 – Contribuição da Faculdade São Lucas
para a melhoria da saúde da região em que está
inserida

Fonte – Pesquisa quantitativa CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a
‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a
‘bom’, ‘necessário melhorar’ corresponde ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’.

Em relação à educação da região, os docentes (87%) e os técnicos administrativos (79%) têm uma visão mais otimista que os acadêmicos, entre os quais 58%
consideram altamente positiva a influência da Instituição nesta área.
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Gráfico 12 – Contribuição da Faculdade São Lucas
para a melhoria da educação da região em que está
inserida

Fonte – Pesquisa quantitativa CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a
‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a
‘bom’, ‘necessário melhorar’ corresponde ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’.

A última questão na dimensão que trata da responsabilidade social referiu-se
ao apoio da FSL para o desenvolvimento da cidadania da população de sua área de
atuação. Um total de 53% dos discentes considera essa influência altamente positiva, contra 82% dos professores. Em relação aos técnicos administrativos, 68% entendem que é altamente positiva.

Gráfico 13 – Contribuição da Faculdade São Lucas
para o desenvolvimento da cidadania na região em
que está inserida

Fonte – Pesquisa quantitativa CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a
‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a
‘bom’, ‘necessário melhorar’ corresponde ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’.

O quadro 8 destaca os pontos positivos apontados por alguns acadêmicos
durante a pesquisa qualitativa realizada por consultoria externa.
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Quadro 8 – Pontos fortes para esta dimensão, de acordo com acadêmicos participantes de pesquisa qualitativa
Ajuda aos alunos que estão com dificuldades financeiras

Acesso aos alunos nos cursos oferecidos dentro da IES com preços
acessíveis
Projetos sociais envolvendo a comunidade – São Lucas Solidário
Fonte: pesquisa qualitativa consultoria externa

Outra forma de apoio à cidadania e compromisso social é a contribuição dada
pela Instituição ao desenvolvimento da Educação e da Saúde, conforme reconhecem os membros de todos os segmentos da comunidade acadêmica. No caso da
área de saúde da população da região em que atua, os docentes têm visão mais
clara que os acadêmicos sobre essa influência positiva da Faculdade São Lucas.
Talvez nesse caso seja necessário elaborar estatísticas de atendimento à população
nas clínicas, consolidar resultados de participação de acadêmicos e preceptores da
Instituição em Estágios nos serviços públicos, além das atividades de extensão com
ações de Saúde, divulgando entre os acadêmicos.
Certamente as ações de extensão, nas quais os próprios acadêmicos atendem a população na área de saúde e em outras áreas contribui para essa percepção. Da mesma forma as ações de educação ambiental, promovida pelo setor intitulado sala verde.
Outra demonstração de responsabilidade social está na valorização da cultura, como a criação do coral da Faculdade São Lucas e o São Lucas Cultural; que
contam com apresentações musicais dos próprios membros da comunidade acadêmica em local de fácil acesso e, portanto, de forma muito visível aos estudantes.
Também podem explicar o fato da maior parte dos estudantes reconhecer que
a Faculdade são Lucas demonstra responsabilidade social, as obras de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência em vários pontos do campus. É possível
inferir isso a partir da observação do gráfico 9.
Da mesma forma, eventos de cunho social, como palestras que estimulam o
desenvolvimento da integração inter-racial podem ser considerados importantes para melhorar a imagem da instituição junto à comunidade acadêmica no aspecto da
responsabilidade social.
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O PDI da FSL tem como uma de suas metas para essa dimensão a integração dos serviços ambulatoriais da Faculdade. De acordo com aquele documento, o
processo vem sendo implantado desde o ano de 2013.
Participantes dos grupos da pesquisa qualitativa consideraram ponto forte da
instituição a existência de projetos sociais como o São Lucas Solidário, que efetivamente realiza um trabalho social importante. Um dos pontos fortes evidenciados por
alunos foi o auxílio a estudantes com dificuldades financeiras. Além de refinanciar
dívidas de alunos com atraso de pagamento, a Instituição investiu na melhoria da
infraestrutura que atende aos alunos que pleiteiam os benefícios do FIES, além de
ampliar substancialmente o limite financeiro.

PONTOS FORTES OBSERVADOS NESTA DIMENSÃO



Programas de extensão como o São Lucas Solidário e o São Lucas em ação

que atuam como ações de apoio social e promoção da cidadania;


AÇÕES

Apoio da Instituição a alunos com dificuldades financeiras
DA INSTITUIÇÃO – IMPLANTADAS E EM ANDAMENTO



Criação de programas culturais, como o Coral e o evento São Lucas Cultural;



Criação dos eventos de valorização discussão sobre etnia e outros programas

de valorização dos Direitos Humanos


Investimentos em obras de aumento da acessibilidade nas entradas e no am-

biente interno do campus.

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

Em relação ao intercâmbio de informações da Instituição com a sociedade em
que está inserida, procurou-se avaliar a percepção da comunicade acadêmica em
relação às três formas mais evidentes de comunicação: a imprensa local, a internet
e a abertura da instituição à visitação de professores e estudantes do ensino médio,
público externo mais interessado em conhecer uma instituição de ensino superior.
Os resultados constam dos gráficos 14 a 16, que expressam as respostas dos três
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segumentos avaliados. Destaque-se a aprovação de docentes à comunicação social
da Faculdade São Lucas realizada através da visita de estudantes e professores.
Gráfico 14 – Comunicação da Instituição com a
sociedade, por veículo, segundo os estudantes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a
‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a
‘bom’, ‘necessário melhorar’ corresponde ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não desejo responder foi descartado’

Gráfico 15 – Comunicação da Instituição com a sociedade, por veículo, segundo os docentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não
desejo responder foi descartado’

Gráfico 16 – Comunicação da Instituição com a sociedade, por veículo, segundo os técnicos administrativos

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não
desejo responder foi descartado’
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ANÁLISE DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

A comunicação de uma instituição de ensino com a sociedade que a circunda
é fundamental para que dessa sociedade possa receber subsídios para contextualizar o processo de ensino-aprendizagem e também para que possa contribuir para o
desenvolvimento social e econômico dessa sociedade. Nesta pesquisa foram verificadas as opiniões dos três segmentos da comunidade acadêmica em relação à efetividade dos veículos utilizados pela Faculdade São Lucas para a sua comunicação.
Diante das respostas positivas, é possível supor que tanto alunos quanto docentes e demais trabalhadores percebem as informações da Instituição a que estão
ligados sendo sentidas pelos cidadãos com quem convivem. Tal fato é positivo, pois
uma instituição conhecida contribui também para a abertura do mercado de trabalho
para os profissionais que nela estudam.
A ouvidoria da Instituição é outro canal de comunicação com a sociedade, na
medida em que 38% dos 1.606 contatos recebidos pelo serviço no ano de 2014
eram do público externo. Do total de contatos, 1.260 foram oriundos dos diversos
municípios de Rondônia. Os demais 346 tiveram origem em 25 unidades de federação. A maior parte dos acessos telefônicos à ouvidoria buscavam informações sobre
as formas de ingresso na Instituição. Relatório recente da Ouvidoria, informa que
encontra-se em andamento um plano para melhoria do sistema de informática para
o setor.
A divulgação promovida pela Faculdade São Lucas por ocasião dos eventos
que recebem alunos e professores do ensino médio, a qual é reconhecida pela
grande maioria dos membros da comunidade acadêmica, pode ser entendida como
um aval para que a Instituição programe eventos para receber outras camadas da
sociedade, como moradores de localidades onde são realizadas extensões, por
exemplo.
Além das formas mais tradicionais de comunicação com a comunidade, a Faculdade São Lucas tem utilizado de forma intensa as redes sociais, Twitter, Facebook, Linkedin (University page), Instagram, Youtube(TV São Lucas) e um blog. Esses
mecanismos são dirigidos ao público interno, entretanto podem ser facilmente acessados por pessoas da região interessadas em obter maiores informações a respeito
da Instituição.
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Para divulgação ou chamamento para projetos, cursos de pós-graduação ou
atualização, processos seletivos, programações de extensão ou nacionais (como o
FIES), entre outros eventos inerentes à atividade acadêmica a Instituição mantém
estreita relação, através do NUC, com órgãos da imprensa local, como redes de televisão e rádio. Também é relativamente comum o uso de rádios comunitárias, especialmente quando se pretende convidar a população para atividades de extensão,
como o programa São Lucas Solidário, que atende a comunidade mais carente da
periferia e dos distritos rurais do município.

PONTOS FORTES OBSERVADOS NESTA DIMENSÃO


Modernização das formas de comunicação com a sociedade, com a utilização

das redes sociais;


Portal de internet da Instituição, que apresenta funcionalidades e grande

quantidade de informações de fácil acesso à sociedade;


Ouvidoria bastante acessada pela comunidade externa.

DIMENSÃO 5: POLÍTICAS DE PESSOAL

Os critérios de progressão na carreira e salário foram avaliadas na pesquisa
quantitativa da CPA. Quanto ao salário, os docentes mostram-se mais satisfeitos
que os demais trabalhadores. Entretanto, os respondentes de ambos os segmentos
consideram os salários como positivos a ou altamente positivos, o que é satisfatório,
tendo em vista o caráter subjetivo desse tema. O mesmo posicionamento favorável
ocorre em relação aos critérios de promoção no emprego (gráficos 17 e 18).
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]
Gráfico 17 – Critérios de promoção e posicionamento do salário no mercado local, de acordo com
os docentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’

Gráfico 18 – Critérios de promoção e posicionamento do salário no mercado local, de acordo com
os técnicos administrativos

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’

Os gráficos 19 e 20 remetem às questões da pesquisa que eram referentes
ao estímulo para o progresso profissional, ao plano de saúde empresarial contratado
pela Instituição e à evolução das condições de trabalho dos docentes e dos técnicos
administrativos. Fica evidente, pela observação dos gráficos, que, novamente, os
docentes sentem-se mais satisfeitos com o que é oferecido pela Faculdade São Lucas.
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Gráfico 19 – Evolução profissional, benefício e
condições de trabalho, segundo os docentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a
‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a
‘bom’, ‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não desejo responder foi descartado’

Gráfico 20 – Evolução profissional, benefício e
condições de trabalho, segundo os técnicos administrativos

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’

ANÁLISE DA POLÍTICA DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Um benefício social oferecido aos trabalhadores de menor renda das áreas de
segurança; conservação e limpeza; equipamentos e manutenção; além de obras
contribui para a melhoria salarial dos trabalhadores técnicos administrativos. Tratase de um adicional para aquisição de alimentos que corresponde a aproximadamente 10% do salário mínimo vigente.
De acordo com o Departamento de Talentos Humanos (DTH) da Instituição,
os trabalhadores, tanto docentes quanto técnicos administrativos contam com proRua Alexandre Guimarães, 1927 – Bairro Areal - PORTO VELHO – Rondônia
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gressão automática trienal. No caso dos docentes essa progressão também ocorre
em decorrência da titulação strictu senso do profissional, incidindo no salário no mês
posterior à comprovação documental. Além da progressão por tempo de serviço, os
docentes podem se beneficiar de mudanças de nível por mérito. São levados em
consideração, para essa melhoria salarial, a participação efetiva em conselhos de
curso ou CPA ou por resultado satisfatório em avaliação por desempenho docente.
Essa avaliação observa o docente nos aspectos pedagógicos, atitudinais e administrativos.
A CPA observou que a avaliação mais positiva da progressão pelos professores decorre do fato de que, enquanto a carreira docente possui um Plano de Cargos
bem definido, no caso dos trabalhadores técnicos administrativos existe apenas uma
política de pessoal, tendo em que vista o plano de cargos para esses trabalhadores,
embora já elaborado, não foi homologado pelos órgãos oficiais da área.
O propósito da Instituição, expresso no PDI, é promover a sua política de
pessoal concatenada aos seus objetivos e metas expressos nesse documento. Para
isso, segundo o próprio PDI, vêm sendo desenvolvidos “programas de valorização,
qualificação e capacitação do seu quadro de colaboradores docentes e técnicoadministrativos”. Naturalmente, em razão da oferta de cursos de pós graduação, tanto lato quanto strictu sensu, os profissionais do segmento de docentes têm mais oportunidades para desenvolvimento da carreira. No caso dos técnicos administrativos, a CPA constatou que os mesmos são estimulados a realizar cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela própria Instituição. O estímulo é realizado na
forma de desconto em mensalidades. Esses descontos são proporcionais ao tempo
de serviço: trabalhadores com um ano ou mais de serviço têm direito a 20% de descontos; aqueles que estão ligados à instituição por mais de dois anos,recebem 30%
de descontos e os colaboradores com mais de três anos de trabalho têm direito a
50% de descontos na mensalidade dos cursos que desejarem realizar.
Em relação ao plano de saúde empresarial, a Instituição mantém contato com
duas empresas, a Bradesco seguros e a UNIMED, cooperativa que, regionalmente,
oferece maiores opções de escolha para os trabalhadores. Podem se beneficiar dos
planos de saúde, tanto professores quanto técnicos administrativos. Os seguros são
pagos em conjunto pelos trabalhadores e pela Faculdade São Lucas. Na medida em
que aumenta a faixa salarial a participação do trabalhador no pagamento da mensaRua Alexandre Guimarães, 1927 – Bairro Areal - PORTO VELHO – Rondônia
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lidade também aumenta. Os trabalhadores com menor renda participam com 30%
desse pagamento e a Instituição participa com o valor restante. A participação dos
trabalhadores pode chegar a 70% da mensalidade, quando o salário atinge níveis
mais elevados.
Quanto às condições de trabalho, observou-se que a Faculdade São Lucas
tem sua Comissão Interna de Prevenção de Acidentes bastante atuante, Um Técnico Segurança do Trabalho regularmente contratado, além de um serviço de enfermagem e Serviço Social. com profissionais de nível superior regularmente contratadas (Enfermeira e Assistência Social).
Outras ações procuram melhorar a auto estima dos trabalhadores da Instituição, como eventos de comemoração de aniversariantes do mês corrente, nos quais
ocorre uma certa aproximação informal de trabalhadores com membros da Direção.
Aos finais de ano é tradiconal a distribuição de alimentos a todos os trabalhadores.

PONTOS FORTES OBSERVADOS NESTA DIMENSÃO


Plano de saúde dos trabalhadores, com contribuição do empregado em per-

centuais proporcionais ao salário;


Plano de carreiras definido para os docentes;



Descontos progressivos para a participação de colaboradores em cursos de

graduação e pós graduação.
AÇÃO DA INSTITUIÇÃO – EM ANDAMENTO


Processo de homologação do Plano de Carreiras dos técnicos administrativos

junto aos órgãos competentes.

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição

De acordo com o PDI, além de ocupantes de cargos diretivos, o processo de
gestão na Faculdade São Lucas está apoiado em alguns órgãos colegiados com
abrangência Institucional, que são o Conselho Superior (CONSUP) e o Conselho
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acadêmico (CONSA). Além desses, cada curso conta com um Colegiado de Curso e
um NDE.
O CONSUP é o órgão diretivo principal e por seus membros são apreciados,
regulados e julgados os temas mais diversos que afetam o dia a dia da Instituição,
inclusive as propostas de alteração nas políticas de ensino e de gestão. São membros desse Conselho todos os membros de Diretoria, inclusive a diretora Geral; Todos os Coordenadores de Curso, secretário geral, além de representantes de docentes. Esse órgão é apoiado pelo CONSA quando envolve assuntos de interesse direto
de acadêmicos.
No âmbito dos cursos, em atuação conjunta com os Coordenadores, estão o
Colegiado de Curso e NDE. O Gráfico 22 apresenta os resultados de questões que
buscaram avaliar a visão dos docentes acerca do funcionamento desses órgãos.

Gráfico 22 – Avaliação do funcionamento dos órgãos
colegiados dos cursos

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’, ‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não desejo responder foi descartado’

O NDE é composto exclusivamente por professores enquanto o Conselho de
Curso conta com representação discente. Ao primeiro cabe prioritariamente o papel
de elaboração de documentos, estudos necessários para a melhoria do curso, alterações na matriz curricular, além do acompanhamento das ações pedagógicas e
aplicação de metodologias propostas, ao segundo cabe a responsabilidade de deliberar sobre esses temas de abrangentes e também sobre problemas rotineiros do
curso.
A boa avaliação de ambos os órgãos colegiados na Faculdade São Lucas pode ser justificada pela intensificação do contato dos seus membros com os demais
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docentes com a finalidade de discutir o planejamento de ensino via Plano de Desenvolvimento da Disciplina (PDD), em que, especialmente o NDE, fica responsável por
uma avaliação semestral desse documento. É importante registrar, também, que os
NDE de todos os cursos revisaram, durante o ano de 2014, os Planos Pedagógicos
de Curso (PPC).

PONTOS FORTES OBSERVADOS NESTA DIMENSÃO


Colegiados funcionando com independência;



Credibilidade dos Colegiados de Curso e do NDE junto aos professores;

PROPOSTAS DA CPA PARA AÇÕES FUTURAS DA INSTITUIÇÃO


Ações das Coordenações de curso para promover maior divulgação dos Co-

legiados de Curso junto aos alunos, aumentando a participação da representação
discente.
Dimensão 7 – Infraestrutura física

A sensação de segurança pessoal nos ambientes da Faculdade São Lucas
constituiu um dos questionamentos dirigidos aos respondentes dos três segmentos
da comunidade acadêmica. O segmento de docentes é o mais otimista em relação
ao assunto. Entre os estudantes está o maior percentual de respondentes que entendem que é preciso melhorar o serviço (Gráfico 23).
Gráfico 23 – Serviços de segurança no campus,
segundo os três segmentos da comunidade acadêmica

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
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ANÁLISE DA QUESTÃO DE SEGURANÇA

De acordo com o chefe de segurança da Instituição, existem câmeras de segurança na entrada da maior parte dos prédios e em várias dependências que recebem maior fluxo de pessoas da comunidade externa. A área administrativa da Instituição afirmou, também, que se encontra em andamento um projeto para ampliar a
oferta dessa tecnologia para locais que não contam atualmente com esse tipo de
vigilância, como a clínica de Fonoaudiologia.
A Faculdade São Lucas está localizada em uma região relativamente próxima
ao centro comercial do Município de Porto Velho. Mesmo assim, o espaço ocupado
pelo campus é bastante significativo, abrangendo cerca de quatro hectares. Em razão disso a Instituição conta com três estacionamentos, sendo os dois maiores dedicados aos alunos e um terceiro, menor, ocupado por professores e funcionários. Os
estacionamentos são iluminados e isolados da área externa por portões com acesso
fiscalizado por vigilantes. O percentual de alunos respondentes que ainda consideram necessárias melhorias em relação à segurança pode ser devido à necessidade
de estacionamento de parte dos carros na área de externa.
As áreas de trânsito de pedestres da Instituição também contam com iluminação noturna.
A CPA verificou que são quase nulos os registros de ocorrência policial, tanto
na área interna quanto externa próxima. Esses níveis são menores, inclusive, que a
média municipal.
O gráfico 24 avalia a visão geral dos acadêmicos acerca da infraestrutura da
Faculdade São Lucas. Em que pese o fato da maior parte dos participantes da pesquisa selecionarem respostas que são classificadas como positivas ou altamente
positivas, é importante ressaltar que quase um terço dos acadêmicos considera necessário melhorar a infraestrutura.
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Gráfico 24 – Infraestrutura física de forma geral,
segundo os acadêmicos

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a
‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a
‘bom’, ‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não desejo responder foi descartado’

Por frequentarem de forma mais corriqueira os diversos ambientes da Instituição, inclusive aqueles de uso administrativo, os técnicos administrativos foram convidados a responder sobre como consideram os ambientes, de forma geral, da Instituição. O resultado se encontra no gráfico 25.

Gráfico 25 – Ambientes físicos de forma geral, segundo os técnicos administrativos

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’

Em relação aos docentes, a CPA preferiu verificar a sua percepção acerca do
esforço de investimento da Faculdade São Lucas para melhoria da Infraestrutura
Institucional. A maior parte dos respondentes avaliou de forma otimista esses investimentos (Gráfico 26)
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Gráfico 26 – Investimento em infraestrutura de forma geral de forma geral, segundo os docentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’

ANÁLISE DA VISÃO GERAL DOS RESPONDENTES SOBRE OS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA NA FACULDADE SÃO LUCAS

Antes de fazer considerações sobre o posicionamento da comunidade acadêmica, é preciso localizar o leitor em relação ao complexo de prédios existentes no
interior do campus, complementado por um edifício próximo, no qual funcionam salas de aula e um laboratório de análises e que serve como campo de prática para os
alunos do curso de biomedicina e de medicina. No mesmo Edifício funcionam, ainda,
o Centro de Atendimento à Mulher e um ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia
que, por atender a população, cumprem o duplo papel de campo de prática e ação
de responsabilidade social. Ainda para servir ao Curso de Medicina, foi criado o ambulatório do Hospital Santa Marcelina, em local externo ao campus da Faculdade de
Medicina.
Atualmente, a comunidade acadêmica é servida por um conjunto de onze blocos. Os edifícios Murici e Açaí são aqueles que contam com o maior número de salas de aula.
Além de salas de aula, laboratórios e clínicas que serão avaliados abaixo, um
espaço de salas é utilizado para atividade de apoio ao meio ambiente regional, um
espaço para atividades de extensão, um conjunto de salas para funcionamento do
Comitê de Ética na Pesquisa (CEP) e cinco laboratórios de informática.
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Atualmente o espaço do campus que não é gramado está pavimentado, com
exceção de uma área reservado a um bosque com vegetação regional que circunda
um pequeno riacho, localmente conhecido como igarapé.
De acordo com a observação feita pela CPA, a estrutura física da Faculdade
São Lucas tem passado por diversas modificações.
Com o propósito de melhorar a acessibilidade, a instituição fez adaptações
em um corredor de entrada do bloco Açaí, de grande fluxo de pessoas da comunidade acadêmica e da comunidade externa usuária da clínica de odontologia. Essas
obras alteraram tanto o edifício citado quanto uma parte de onde funciona a praça
de alimentação da Faculdade. Além disso, nas proximidades foi construído um local
de convivência, também para pessoas deficientes.
A justificativa para que cerca de dois terços da comunidade acadêmica tenha
feito uma avaliação geral da infraestrutura da Instituição como positiva ou altamente
positiva, deve-se à visão panorâmica do campus. Para identificar causas que justifiquem o fato de que entre 23% e 27% dos respondentes consideraram a infraestrutura passível de melhoria, identificaram-se indicações feitas nos fóruns e na pesquisa
qualitativa, todas relativas a itens de apoio ao estudo, como quantidade de equipamentos em laboratórios, exemplares de livros na biblioteca ou condições de aprendizagem em sala de aula.
Também na pesquisa quantitativa foram aplicadas questões que detalham
essa análise sobre a infraestrutura, como pode se observar a seguir.
Dos segmentos de docentes e de discentes, procurou-se saber qual o posicionamento acerca da estrutura das salas de aula, em três aspectos que, quando insatisfatórios, podem influenciar o processo de ensino-aprendizagem. Foram avaliados os aspectos ligados a capacidade de reter barulhos, à iluminação e à ventilação,
que no caso de Rondônia, cujas temperaturas são elevadas durante praticamente
todo o ano, remetem invariavelmente à necessidade de refrigeração. A avaliação de
professores é mais positiva em relação à de alunos. Entre os aspectos, a acústica
das salas é considerada pelos respondentes do segmento de discentes como a que
mais necessita de melhorias (Gráficos 27 e 28).
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Gráfico 27 – Avaliação das salas de aula, segundo
os discentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’

Gráfico 28 – Avaliação das salas de aula, segundo
os docentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’

DESCRIÇÃO DAS SALAS DE AULA DA FACULDADE SÃO LUCAS

Ao todo a instituição tem 60 salas de aula, segundo o PDI. As salas de aula
são todas em alvenaria e podem funcionar com portas e janelas fechadas, já que
contam com refrigeração artificial (aparelhos de ar condicionado).
Verificou-se que a manutenção em lâmpadas das salas de aula é feita regularmente. Assim, fica justificada a boa avaliação feita pelos membros da comunidade acadêmica sobre as salas de aula.
Em relação ao posicionamento de uma parcela do corpo discente a respeito
da acústica das salas de aula, possivelmente serão necessárias campanhas de esclarecimento em relação ao respeito ao silêncio durante o trânsito em corredores, a
instalação de sinalização pedindo silêncio nesses locais e a solicitação aos docentes
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para que redobrem cuidado no sentido de que portas e janelas permanecem fechadas, utilizando sempre a refrigeração por aparelhos de ar condicionado, tendo em
vista que a estrutura atende aos requisitos de construção civil para ambientes deste
tipo.
Dois tipos de ambiente permitem o uso de computadores na Faculdade São
Lucas: quatro laboratórios de informática com diversos tamanhos e números de máquinas e uma sala de estudos dotada de computadores com acesso à internet. A
estrutura desses serviços foi avaliada pelo segmento de docentes, tendo em vista
que são os usuários mais frequentes (Gráficos 29 e 30).
Gráfico 29 – Avaliação dos laboratórios de informática, segundo os discentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’

Gráfico 30 – Avaliação da sala de estudos com
acesso à informática quanto à quantidade de máquinas, segundo os discentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’
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Outro tipo de ambiente de estudos é proporcionado aos alunos. São os dois
laboratórios para estudos em grupo. Essas salas oferecem cadeiras, mesas e tomadas de energia. De forma geral existe maior satisfação dos acadêmicos em relação
à qualidade dos móveis do que em relação à quantidade (Gráfico 31).
Gráfico 31 – Avaliação das salas de estudos em
grupo com relação ao mobiliário, segundo os discentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’

O ambiente para leitura e estudos no interior da biblioteca não foi considerado confortável por um terço dos acadêmicos, enquanto um quarto dos respondentes
considerou esse espaço pouco silencioso (Gráfico 32)

Gráfico 32 – Avaliação do ambiente para leitura no
interior da biblioteca, segundo os discentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’
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ANÁLISE DOS AMBIENTES DE ESTUDO

A estrutura da Faculdade São Lucas para as atividades de estudos fora da
sala de aula foi ampliada nos últimos anos. No interior da biblioteca está estabelecido que devem permanecer os alunos que necessitam fazer leitura silenciosa e as
discussões em grupo ficam para os demais ambientes. Entretanto, é importante registrar a criação de um espaço para estudos individuais, localizado no andar superior ao da biblioteca, atendendo a antiga reivindicação de acadêmicos. Membros da
CPA permaneceram na biblioteca por certo tempo e foi possível observar o esforço
de funcionários do setor e parte dos próprios alunos, solicitando silêncio. Provavelmente serão necessárias campanhas junto aos alunos nesse sentido.
Quanto aos espaços para estudos em grupo, é necessário reconhecer o esforço da Instituição, que aumentou esses espaços recentemente, com a criação de
mais uma sala. Atualmente é oferecida uma sala contígua à biblioteca e uma sala no
andar superior do mesmo edifício, esta com acesso por escada e por elevador. A
quantidade de mesas e cadeiras no interior desses ambientes atinge o máximo da
capacidade das salas, que podem ser consideradas amplas.
Quanto ao número de computadores, é preciso considerar que a sua distribuição em cinco laboratórios permite o acesso concomitante de um número considerável de usuários. É possível que em futuro breve seja necessário organizar os horários de aulas em um dos laboratórios de informática, disponibilizando momentos para uso de alunos em atividades de pesquisa. Por outro lado, é necessário lembrar
que o número de alunos com meios próprios de pesquisa por internet, como telefones e tablets tem aumentado consideravelmente e a Instituição disponibiliza acesso
via rede sem fios.
Foi solicitado aos respondentes do segmento de discentes que avaliasse a
biblioteca quanto ao número de exemplares de títulos indicados como bibliografia
básica ou complementar pelos professores da disciplina. Um terço dos acadêmicos
que responderam ao questionário da CPA afirmou que é necessário melhorar. Por
outro lado, 70% dos respondentes manifestaram-se em relação ao tema de forma
positiva ou muito positiva (Gráfico 33).
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Gráfico 33 Número de títulos e exemplares de livros indicados pelos docentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’

ANÁLISE DA OFERTA DE BIBLIOGRAFIA

O número de exemplares foi um item considerado passível de melhoria por
uma parcela considerável de acadêmicos na pesquisa quantitativa, citado no fóruns
de alguns cursos, com destaque para os estudantes de nutrição e criticados por alguns alunos no espaço para sugestões da pesquisa da CPA.
A verificação da CPA junto à própria Direção da Instituição revelou que duas
frentes de esforços estão sendo empreendidas nos últimos anos. Por um lado foi
possível constatar o aumento anual do número de títulos e exemplares para todas
as áreas de conhecimento dos cursos oferecidos pela Faculdade. Esse aumento é
resultado de uma estratégia, cuja eficácia vem aumentando gradativamente. Os docentes são orientados a ampliar o número de títulos indicados e a consultar a biblioteca quanto ao número de exemplares e, consequentemente, fazer novas solicitações para aquisição, que ocorre por autorização da direção geral. Por outro lado, a
FSL firmou convênio recentemente com uma empresa fornecedora de títulos para
acesso virtual ilimitado por docentes, discentes, coordenadores e outros setores da
comunidade acadêmica. Os títulos oferecidos fazem parte do acerco de quatro editoras que, em seu conjunto, publicam títulos utilizados por todos os cursos da Faculdade. Atualmente, aproximadamente 6.000 títulos estão disponíveis, naturalmente
sem limite de número de exemplares.
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Os laboratórios utilizados pelos acadêmicos para as aulas práticas e as clínicas de atendimento a pacientes foram avaliados tanto pelos docentes quanto pelos
discentes, buscando-se verificar dois pontos de vista diferenciados.
Em ambos os casos observou se que os docentes foram mais otimistas em
relação a todos os aspectos referentes aos referidos locais de práticas. No caso de
laboratórios, o percentual de respondentes que sinalizam com necessidade de melhorias está próximo a 25% e em relação às clínicas esse percentual cai para aproximadamente 15% (Gráficos 34 a 37).

Gráfico 34 – Avaliação dos laboratórios de práticas,
segundo os discentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’

Gráfico 35 – Avaliação dos laboratórios de práticas,
segundo os docentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’
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Gráfico 36 – Avaliação das clínicas, segundo os
discentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’

Gráfico 37 – Avaliação das clínicas, segundo os
docentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’

ESTRUTURAS DE LABORATÓRIOS E CLÍNICAS

A Instituição conta com seis laboratórios multidisciplinares, um laboratório de
anatomia, um laboratório de microbiologia, um laboratório de genética, um laboratório de parasitologia, um laboratório de habilidades, um grande laboratório de análises clínicas, um laboratório de bioquímica, um laboratório de líquidos corporais, um
laboratório de imunologia, um pequeno zoológico, um biotério, clínicas de odontologia, fonoaudiologia, fisioterapia e nutrição, algumas delas com laboratórios internos,
diversos ambientes para atendimento a alunos e docentes, além de ambientes para
uso administrativo e gerencial.
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O atendimento à população nas clínicas na área de saúde e no laboratório de
práticas jurídicas constitui uma importante forma de aproximação Instituição/sociedade. No caso dos atendimentos em saúde, representa também um apoio
indireto ao poder público, especialmente na área de odontologia, já que Rondônia
não conta, em todo o seu território, com serviços de prótese. O Centro odontológico
da FSL presta esse serviço, embora não totalmente gratuito.
Mesmo a avaliação quanto a equipamentos no interior dos locais de práticas
foi bastante positivo por parte dos respondentes.
A qualidade do serviço de limpeza dos ambientes e espaços do campus da
Faculdade São Lucas foi avaliada pelos respondentes dos três segmentos da comunidade acadêmica. Sempre em percentuais iguais ou superiores a 50% consideraram altamente positivos os serviços de limpeza, chegando a 63% entre os professores.
Gráfico 38 – Avaliação dos serviços de limpeza, segundo os três segmentos da comunidade acadêmica

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’, ‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não desejo responder foi descartado’

Os docentes avaliaram, também, a sala dos professores, ambiente proporcionado aos docentes para convivência, atualização de registros acadêmicos e ações
mais corriqueiras de suporte pedagógico. Quanto à adequação às necessidades, o
percentual de respondentes que considera altamente positiva a sala dos professores
é de 41% e 30% avaliaram essa adequação como boa. O percentual de respondentes que entende que há necessidade de melhorar foi de 28%. Quanto ao horário de
funcionamento, os docentes, em maioria considerável, avaliaram como adequados
(Gráfico 39).
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Gráfico 39– Avaliação das salas dos professores,
segundo os docentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’

O setor de equipamentos e manutenção é encarregado de armazenar e fornecer aos professores os equipamentos audiovisuais, entre outras atribuições. Buscou-se conhecer a opinião do segmento de docentes sobre esse serviço, prestado
diariamente pelos funcionários do setor. O setor foi avaliado de forma muito positiva
ou positiva por 87% dos respondentes do questionário da CPA.

Gráfico 40 – Avaliação do atendimento aos docentes no setor de equipamentos e manutenção, segundo os próprios docentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’

Os técnicos administrativos avaliaram os móveis e equipamentos do seu local
de trabalho. Tanto em relação a móveis quanto a equipamentos é possível observar
que os respondentes consideraram positiva a qualidade (gráfico 41).
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Gráfico 41 – Móveis e equipamentos são favoráveis
ao processo de trabalho dos técnicos administrativos, segundo os mesmos

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente.
‘Não desejo responder foi descartado’

PONTOS FORTES OBSERVADOS NESTA DIMENSÃO


Laboratório de Biomedicina (pesquisa qualitativa – grupo biomedicina, enfer-

magem, fisioterapia e odontologia);


Sala de estudo individual (pesquisa qualitativa – grupo biomedicina, enferma-

gem, fisioterapia e odontologia) ;


Biblioteca Virtual. (grupo ciências contábeis, administração e direito) ;



Bom acesso aos hospitais e campos de estágios (pesquisa qualitativa – grupo

medicina) ;


Área reservada para estudos (pesquisa qualitativa – grupo medicina) ;



Boa estrutura (pesquisa qualitativa – grupo medicina) ;



Localização (pesquisa qualitativa – grupo medicina) ;



Estacionamento com segurança (pesquisa qualitativa – grupo medicina)



Boa estrutura (pesquisa qualitativa – grupo medicina) ;



Laboratório bem equipado – Ciências Biológicas (pesquisa qualitativa – biolo-

gia, nutrição e fonoaudiologia) ;


Biblioteca Virtual;



Estrutura para elevador em construção para dar acessibilidade aos usuários

do DTH e do NUC.
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FRAGILIDADE


Melhor adequação da sala dos professores às necessidades dos docentes

AÇÕES IMPLANTADAS E EM ANDAMENTO


Implantação de novas câmeras de segurança (Clínica de Fisioterapia);



Iluminação da via de acesso à clínica de fonoaudiologia, que atravessa um

bosque no interior do campus;


Sala de estudos individuais localizada no mesmo edifício da biblioteca (andar

superior);


Aumento do espaço e oferta de novos equipamentos para o setor de atendi-

mentos a alunos que pleiteiam financiamento estudantil;


Investimento realizado para ampliação do número de manequins e simulado-

res do corpo humano no laboratório de habilidades.

Dimensão 8: Avaliação e Planejamento Institucional

A Comissão Própria de Avaliação encontra-se em pleno funcionamento, com
participação efetiva de docentes e discentes; e com participação mais discreta dos
membros da comunidade externa. Em que pesem os esforços da CPA, é sempre
penoso conciliar os horários dos membros da comunidade acadêmica com os membros da comunidade externa. A comunidade externa participa mais efetivamente dos
eventos acadêmicos da Faculdade São Lucas, recentemente reestruturada.
A intensificação de atividades culturais abertas à sociedade e a série de eventos que estão programados pela Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós Graduação
para a valorização da cultura e respeito a Direitos Humanos pode ser um diferencial
na participação da sociedade no ano de 2015
Uma conquista da CPA, no ano de 2014, foi a designação de uma sala equipada com computador ligado à internet e arquivo em aço para utilização exclusiva
dessa comissão. Contígua à sala da CPA encontra-se uma mesa de reuniões que é
utilizada frequentemente para reunião e trabalho em grupo dos seus membros.
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COMPONENTES DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO DE 2014

A primeira e mais abrangente forma de autoavaliação ocorrida no ano base
deste relatório foi uma pesquisa levada a efeito no mês de outubro. Nesta pesquisa,
respondida através de acesso a um sistema de informática, aplicaram-se perguntas
aos três segmentos da comunidade acadêmica.
A elaboração dessas questões contou com a participação dos membros da
CPA, porém recebeu apoio de pedagogos e técnicos administrativos, além de procurar repetir algumas questões de pesquisas realizadas em anos anteriores, de modo
a facilitar a elaboração de estudos sobre séries históricas e evolução institucional.
Seguramente, os discentes constituíram o grupo mais ouvido no ano de 2014,
em processos de autoavaliação, pois além de sua participação na resposta à pesquisa quantitativa da CPA, os acadêmicos participaram de dois outros estudos.
O primeiro estudo qualitativo foi resultado de parceria entre a CPA e as coordenações de curso, constituindo um conjunto de fóruns de formação profissional,
nos quais foram discutidos diversos problemas referentes ao curso, parte deles de
responsabilidade da Instituição.
Os fóruns apresentaram duplo benefício à área de planejamento de ações de
melhoria no âmbito institucional e no interior de cada curso. A par de discutir a empregabilidade de cada área que conta com curso na FSL, os fóruns constituíram
uma forma adequada de pesquisa qualitativa junto aos alunos, cujos resultados
complementam a pesquisa de autoavaliação realizada pela CPA em outubro de
2014, em que preponderaram os questionários estruturados.
Outra forma de autoavaliação, realizada por empresa contratada, também
contribuiu para a percepção mais detalhada de pontos fortes e de fragilidades da
Instituição. Esse estudo realizou pesquisas quantitativa e qualitativa. A pesquisa
qualitativa, realizada por profissionais experientes, utilizou a técnica de grupos focais, constituindo-se em mais uma importante fonte de conhecimento sobre o pensamento do acadêmico acerca da Instituição.
Essa pesquisa não foi planejada e igualmente não foi coordenada pela CPA.
Entretanto as falas dos alunos foram analisadas e juntamente com os fóruns e o
questionário aplicado diretamente pela comissão, formaram um importante sistema
de autoavaliação.
Rua Alexandre Guimarães, 1927 – Bairro Areal - PORTO VELHO – Rondônia
CEP: 78.916-450 Site: www.saolucas.edu.br
e-mail: cpa@saolucas.edu.br - Telefone (69)3211-8072

Visando à realização de novos eventos alternativos a grandes pesquisas
quantitativas, parte dos membros da comunidade acadêmica que participaram do
estudo quantitativo da CPA avaliaram os fóruns, bem como a realização de outros
eventos para discussão aprofundada de seus cursos. As questões foram submetidas
às avaliações dos docentes e dos discentes. Os dois segmentos aprovaram a realização dos fóruns, na medida em que quase metade dos respondentes considerou
sua realização como altamente positiva (gráfico 42).

Gráfico 42 – Importância atribuída à realização dos
fóruns de formação profissional por discentes e
docentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a
‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a
‘bom’, ‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não desejo responder foi descartado’

Quanto aos alunos que avaliaram a importância de realizar outros eventos semelhantes aos fóruns, igualmente, quase metade entende que sua realização seria altamente positiva (gráfico 43).
Gráfico 43 – Valorização da realização de eventos semelhantes, segundo os discentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’, ‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não desejo responder foi descartado’
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De modo geral os alunos aprovaram a realização dos fóruns no formato em
que aconteceram, bem como consideraram que será importante realizar outros
eventos com as mesmas finalidades.
Nesses fóruns puderam ser discutidos temas tão diversos quanto a necessidade de maior atuação dos Conselhos da Classe, quanto à importância da Faculdade estimular a criação de diretórios acadêmicos.
De acordo com os docentes, os fóruns de formação profissional puderam contribuir, ainda, para o processo de ensino aprendizagem, possivelmente porque promoveram a reflexão dos acadêmicos sobre os respectivos cursos e evidenciaram a
competitividade do mercado de trabalho profissional em todas as áreas, servindo
como estímulo à dedicação dos alunos aos estudos.
Esses últimos profissionais contribuem com suas opiniões para melhorias na
Instituição ao participarem ativamente das oficinas da Semana Pedagógica, quando
as discussões vão além dos problemas pedagógicos, avançando para temas tais
como o atendimento a estudantes, biblioteca e infraestrutura física.

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOS RESULTADOS DE AUTOAVALIAÇÃO NO PLANEJAMENTO DE
AÇÕES PELA FACULDADE SÃO LUCAS

Para analisar a influência das autoavaliações no processo de planejamento
de ações de melhoria, a CPA buscou observar a existência de ações já efetivadas e
que constaram como fragilidades nos últimos relatórios da comissão.
São resultados de ações consideradas necessárias em relatórios anteriores:


Instalação de um elevador no edifício Açaí, tendo em vista que, além do gran-

de número de salas, o prédio abriga o Centro Odontológico, que atende um grande
número de pessoas da comunidade;


Aumento do espaço de estudo contíguo à biblioteca e criação de um laborató-

rio de informática também no mesmo ambiente. O espaço de estudos teve que ser
aumentado com a preparação de uma segunda sala no andar superior do prédio da
biblioteca;


Intensificação da obrigação de entrega dos planos de ensino aos alunos. Es-

se processo ocorreu e foi obtido com a criação dos Planos de Desenvolvimento da
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Disciplina (PDD) e da disponibilização dos mesmos no portal do aluno, página de
internet que conta com o acesso rotineiro dos estudantes;


Melhoria do local de atendimento ao estudante. Essa necessidade consta do

PDI. O serviço “Maiss Atendimento” foi criado, recebeu boa avaliação neste relatório
e no ano de 2015 receberá ampliação da área física, equipamentos e atribuições;


Desconhecimento de acadêmicos sobre políticas de atendimento ao estudan-

te. A Faculdade São Lucas instituiu, a partir do ano posterior à divulgação do relatório que apresentou essa fragilidade, o evento “Recepção ao Calouro”, onde são explicitadas informações sobre o curso e sobre a Instituição. Alguns cursos promovem
visitações a clínicas e laboratórios para que os alunos conheçam esse campos de
prática;


No presente ano, a CPA preparou uma relação de fragilidades apontadas por

respondentes de questionários e participantes dos fóruns e/ou da pesquisa qualitativa e apresentou à alta Direção da Instituição. Na atualidade essas fragilidades têm
sido alvo de discussão em eventos que reúnem a Coordenação e mais um membro
da CPA para socializar as fragilidades apontadas e divulgar as ações em andamento
ou que serão realizadas para solucionar os problemas. Algumas dessas reuniões
têm contado com a presença de Diretores da Faculdade São Lucas.
Por outro lado é preciso registrar que uma das soluções propostas pela Instituição ainda não é avaliada de forma totalmente positiva pelos acadêmicos. Em relatório anterior foi apontada, por docentes, a necessidade de tornar o aluno da Faculdade São Lucas mais afeito à leitura e mais autônomo em relação à sua educação
continuada. Neste caso, optou-se por ampliar a oferta de disciplinas de formação
geral com cunho social e ofertadas na modalidade semipresencial. As falas de alunos em alguns dos fóruns e na pesquisa qualitativa da empresa contratada identificaram descontentamento com a oferta de disciplinas consideradas mais complexas.
Outras soluções apresentadas para o aumento da autonomia dos alunos encontra-se em bom funcionamento, especialmente a implementação de novas metodologias de ensino. Exemplo disso são as oficinas ora em andamento para tornar
professores aptos a atuarem com a metodologia da problematização e, quando possível, utilizar mesmo a técnica da Aprendizagem Baseada em Problemas.
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PONTOS FORTES OBSERVADOS NESTA DIMENSÃO


Realização de fóruns de formação profissional e outros eventos que permitam

discussão aprofundadas no âmbito dos curso;


Estrutura oferecida à CPA, como forma de valorizar o processo de Autoavali-

ação.

FRAGILIDADE


Estreitamento de laços com a comunidade externa, para promover maior par-

ticipação em processos de avaliação insitucional

AÇÕES EM ANDAMENTO


Criação de eventos que aproximem a Comunidade Externa da Faculdade São

Lucas.

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

A Faculdade São Lucas disponibiliza diversos serviços aos estudantes, como
compete a uma Instituição de ensino superior. No gráfico 44 estão registrados os
percentuais de opção para quatro serviços rotineiros utilizados pelos acadêmicos em
sua rotina. Em todos eles observa-se que os usuários dos serviços consideram-nos
muito positivo ou positivo. Destaque-se, entretanto, que quase um quinto dos estudantes entende que as salas virtuais constituem um atendimento que tem espaço
para melhorar.

Gráfico 44 – Qualidade de serviços de atendimento,
segundo os discentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelen-
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Tendo em vista que o acesso do acadêmico ao Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP) geralmente acontece por iniciativa de docentes, ouviu-se os professores para verificar a sua satisfação com o serviço. Os resultados estão expressos
no gráfico 45.

Gráfico 45 – Apoio do NAPP, quando o professor
encaminha discente, segundo os docentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não
desejo responder foi descartado’

ANÁLISE DOS ASPECTOS AVALIADOS
NAPP

O NAPP é o serviço idealizado pela Faculdade São Lucas para concretizar a
política institucional de educação inclusiva. O núcleo tem como propósito contribuir
para que o aluno supere deficiências, sejam elas muito ou pouco evidentes, temporárias ou perenes. O setor conta com profissionais da pedagogia e da psicologia. O
resultado da atuação do serviço pode ser verificado pelo acesso e conclusão de cursos por alunos com diversos graus de dificuldades de aprendizado.
O presente estudo indica, provavelmente, que o NAPP ainda não é um serviço profundamente conhecido pela maioria dos estudantes. Entende-se, também, o
fato de que metade dos docentes não classificou o serviço como altamente positivo
(excelente ou ótimo) indicando a necessidade de ações junto ao corpo docente para
que o serviço possa ser utilizado de forma mais efetiva e para que eventuais melhorias possam ser feitas com base no observação do professor durante o processo de
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ensino-aprendizagem. Como indicativo para a CPA, fica a reflexão sobre a necessidade de uma pesquisa mais detalhada sobre a importância atribuída ao NAPP pelos
docentes e pelos discentes sem necessidades especiais de apoio. Eventual necessidade de implementar de ações para valorizar e divulgar o serviço pode ser identificada.
Núcleo de Atendimento – “Maiss Atendimento”

Para receber e dar andamento à tramitação de processos administrativos dos
alunos, a Faculdade São Lucas criou um núcleo diferenciado, dotado de infraestrutura física e de pessoal. O setor se chama “Maiss Atendimento” e se relaciona formalmente com as Coordenações dos Cursos e com outros serviços, como a Secretaria
Escolar e com a área financeira e tem como objetivo dar celeridade aos processos e
maior conforto aos alunos.
Outra meta prevista no PDI é aprimorar essa central de relacionamento. A
central de relacionamento com o aluno foi avaliada neste relatório como muito positiva por quase 40% dos alunos e positiva por percentual semelhante. Menos de 20%
dos acadêmicos entendem que é preciso haver melhoras no serviço prestado.
O serviço de mais atendimento passa por um processo de modernização administrativa e, de acordo com a Diretoria Administrativa da Instituição deverá incorporar e outros setores e oferecer um serviço com maiores recursos de tecnologia,
buscando agilizar o andamento dos processos de interesse dos alunos.

Secretaria Escolar

A secretaria escolar, na Faculdade São Lucas denominada Secretaria Geral,
teve uma avaliação positiva na pesquisa realizada diretamente pela CPA. Este é outro setor que também se encontra em processo de reformulação, buscando contribuir para que a Instituição atinja as metas e os objetivos propostos no PDI.

Salas virtuais das Coordenações de Cursos
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As salas virtuais constituem um avanço tecnológico importante e já são reconhecidas como ferramentas úteis pela comunidade acadêmica, especialmente pelos
docentes e discentes. As salas virtuais das coordenações de curso têm uma aplicação diferenciada daquelas utilizadas pelos docentes como apoio a suas aulas presenciais. No caso das Coordenações de curso, as salas virtuais representam um
instrumento de comunicação, de emanação de orientações e, alguns casos, de disponibilização de material de apoio a docentes e representantes de turma. A avaliação dessas salas pelos alunos é bastante positiva, entretanto é preciso verificar o
que leva 20% dos acadêmicos a considerar o serviço como carente de melhorias.
Certamente, entretanto, é inegável que os murais tradicionais mereciam um apoio
tecnológico como esse, cujo alcance é muito ampliado. Trata-se de um serviço reconhecidamente útil para o desenvolvimento institucional.
Em relação ao atendimento do pessoal da biblioteca, os alunos entendem
como positivo ou altamente positivo, mas é preciso levar em consideração que, tanto
em relação à cordialidade, quanto à competência há necessidade de melhoras no
serviço prestado (Gráfico 46).

Gráfico 46 – Atendimento do pessoal da biblioteca
segundo os acadêmicos

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não
desejo responder foi descartado’

A opinião dos docentes em relação ao mesmo tema é consideravelmente
mais positiva (gráfico 47).
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Gráfico 47 – Atendimento do pessoal da biblioteca
segundo os docentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’,
‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não
desejo responder foi descartado’

As respostas a outra questão ligada à biblioteca permite observar que os alunos apresentam algumas dificuldades para utilização do sistema de empréstimos e
quanto à busca no catálogo on line (gráfico 48).

Gráfico 48 – Acesso às obras físicas segundo os discentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’, ‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não desejo responder foi descartado’

Sobre essas questões, informaram, também, os docentes, tendo em vista que
os mesmos podem ser utilizados como bons orientadores aos alunos em suas dificuldades. Embora em menor grau observa-se que, um quarto dos docentes não
aprova o sistema de empréstimos e um quinto desses profissionais sente dificuldade
com a busca no catálogo de títulos da biblioteca sistema on line.
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Gráfico 49 – Acesso às obras físicas segundo os docentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a ‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a ‘bom’, ‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não desejo responder foi descartado’

Outro serviço prestado pela Faculdade na oferta de bibliografia para estudos
é o sistema virtual “Minha Biblioteca”, que reúne quatro grandes editoras e proporciona títulos em todas as áreas de cursos existentes atualmente na Faculdade. Observa-se nos gráficos 50 e 51, que ainda existe um percentual considerável de alunos que não considera o sistema positivo. Esse percentual é menor entre os docentes, permitindo que se vislumbre um potencial de apoio de um segmento da comunidade acadêmica a outro.
Gráfico 50 – biblioteca virtual, segundo os acadêmicos

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a
‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a
‘bom’, ‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não desejo responder foi descartado’
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Gráfico 51 – biblioteca virtual, segundo os docentes

Fonte: Pesquisa realizada pela CPA
Observação: A avaliação ‘altamente positivo’ corresponde a
‘excelente’ e ‘ótimo’ do questionário, ‘positivo’ corresponde a
‘bom’, ‘necessário melhorar’ corresponde a ‘regular’ e ‘insuficiente. ‘Não desejo responder foi descartado’

ANÁLISE DO ATENDIMENTO PRESTADO PELO SERVIÇO DE BIBLIOTECA

A biblioteca São João Bosco tem horário ampliado e um número considerável
de funcionários disponíveis para apoiar os estudantes e outros membros da comunidade acadêmica que a consultam. Na pesquisa realizada pela CPA, procurou se verificar a visão de alunos e docentes sobre o atendimento desses funcionários. Conforme está declarado no PDI, o foco da ação da biblioteca é o aluno. Entretanto,
procurou-se ouvir também o docente neste quesito, tendo em vista que o que está
em julgamento são atitudes de pessoas, o que apresenta um caráter subjetivo. Assim, a confirmação da visão dos alunos com a percepção dos professores teve o
objetivo de tornar a avaliação mais completa. Comprovou-se que houve certa disparidade no julgamento. Enquanto cerca de um quarto dos alunos considera necessário que os trabalhadores da biblioteca devem melhorar nos aspectos cordialidade e
competência, pouco mais de dez por cento dos alunos pensam dessa forma.
De qualquer modo é preciso refletir sobre a periodicidade de treinamento desses trabalhadores ou sobre a necessidade de ações junto aos alunos de forma a
torná-los mais autônomos no uso dos serviços da biblioteca.
Em relação ao andamento do processo de empréstimos, a biblioteca aplica
modelos consagrados de catalogação e empréstimos de obras. Essa estratégia faciRua Alexandre Guimarães, 1927 – Bairro Areal - PORTO VELHO – Rondônia
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lita a consulta prévia ao acervo e poderia ser utilizado de forma mais efetiva por
aqueles que vão à biblioteca para emprestar livros para leitura em ambiente externo
à biblioteca. Tendo em vista que, novamente, um quarto dos alunos entende que é
preciso melhorar nesses aspectos, é possível que os alunos devem ser orientados a
utilizar de forma completa o sistema: inicialmente a consulta ao sistema on line e
depois a ida à biblioteca para o empréstimo.
A biblioteca virtual é, ainda, relativamente recente e menos conhecida pelos
estudantes. Trata-se de um serviço acessível pela página de internet da Faculdade
São Lucas, que conta atualmente com um acervo de mais de 6.000 obras de quatro
editoras nacionais. Novamente neste caso os docentes têm uma visão mais positiva.
Mais uma vez, analisa-se como necessária maior divulgação do serviço.
Os professores têm sido estimulados a indicar bibliografias desta plataforma
virtual, primeiramente pela sua variedade de títulos mas, também, pelo caráter ilimitado de pessoas consultando ao mesmo tempo. Muitos docentes têm aderido à proposta. Acredita-se que, com a sedimentação do hábito de leitura de textos didáticos
em ambiente virtual essa biblioteca tende a ser mais intensa a partir de agora.
Quadro 9– Manifestações mais significativas de participantes das pesquisas sobre a dimensão atendimento ao discente


Criação de Diretório acadêmico (Fóruns de fisioterapia e de fonoaudiologia).


Internet bloqueada para os sites como Google e Youtube (Ponto negativo - Pesquisa
qualitativa de consultoria externa).


Aquisição de novos títulos pela biblioteca (Fóruns).


Dificuldade de diálogo com a coordenação/falta de auxiliares p/ informações (Fórum
de Medicina).

Atendimento das “meninas” [funcionárias] da Coordenação de medicina (Ponto
positivo - Pesquisa qualitativa de consultoria externa).

Secretaria não ajuda na montagem da grade na rematrícula (Ponto negativo Pesquisa qualitativa de consultoria externa).

Preços da cantina são muito altos (Ponto negativo - Pesquisa qualitativa de
consultoria externa).


Biblioteca Virtual (Ponto positivo - Pesquisa qualitativa de consultoria externa).

Fontes – Pesquisa realizada pela CPA, Pesquisa qualitativa, fóruns profissionais

Rua Alexandre Guimarães, 1927 – Bairro Areal - PORTO VELHO – Rondônia
CEP: 78.916-450 Site: www.saolucas.edu.br
e-mail: cpa@saolucas.edu.br - Telefone (69)3211-8072

OUTROS ASPECTOS DO ATENDIMENTO A DISCENTES

Alguns serviços foram reivindicados ou criticados durante os fóruns e a pesquisa qualitativa realizada pela consultoria externa. Alunos de diversos cursos, com
destaque para os alunos de fisioterapia e fonoaudiologia entendem que a Faculdade
deveria proporcionar a criação de diretórios acadêmicos, a exemplo de outras Instituições de Ensino Superior brasileiras.
Embora essa seja uma ação tipicamente acadêmica é natural e salutar que a
Diretoria de Pesquisa, extensão e pós-graduação oriente e apoie esta iniciativa de
forma a estender a todos os cursos a possibilidade de criar esse órgãos de representação estudantil.
De acordo com a Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação encontrase em andamento um projeto para a organização de diretórios acadêmicos na Instituição.
Outra crítica feita por acadêmicos se refere à alimentação na cantina da Faculdade. Entende-se que, em que pese ser um serviço concedido a terceiros, nada
obsta que a Faculdade interceda junto à direção da empresa no sentido de procurar
favorecer os acadêmicos.

PONTOS FORTES OBSERVADOS NESTA DIMENSÃO


Salas virtuais para disciplinas presenciais;



Núcleo de apoio psicopedagógico;



Expansão do serviço de atendimento direto intitulado mais atendimento.

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira

Constituem fontes de receita da Faculdade São Lucas na atualidade as mensalidades pagas diretamente pelos alunos, os recursos do Fundo de Financiamento
Estudantil, as isenções decorrentes do PROUNI, bem como os recursos advindos da
oferta dos cursos de Ensino Técnico no âmbito do Programa Federal PRONATEC,
oferecidos pela Instituição conforme previsto no PDI.
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O volume de investimentos no campus denota evidente saúde financeira da
FSL no presente momento. Recentemente a Instituição passou por uma reformulação do organograma, levando à criação de três Diretorias, diretamente subordinadas
à Diretoria Geral. Há duas Diretorias que se ocupam das ações finalísticas da Instituição; que são as Diretorias de Ensino e Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pósgraduação; e a Diretoria Administrativa que atende às necessidades de financiamento e das ações rotineiras da Instituição. Esta Diretoria, em conjunto com a Diretoria
Geral, cuida dos ajustes financeiros. Tal organização administrativa e financeira
permitiu à Faculdade se preparar para a oferta do curso de Arquitetura, o qual exigiu
a criação de uma estrutura específica, já que esse será o primeiro curso com essas
características. Dessa forma, esse pode ser considerado um indicativo da saúde financeira da FSL.
A tradição da Instituição, que completou 15 anos em 2014, também pode ser
considerada um fator favorável, na medida em que ajuda a consolidar um conceito
de empresa cumpridora de compromissos com fornecedores.
Finalmente, foi possível observar que o aumento do número de vagas de alguns cursos como o de odontologia e a recuperação de vagas de medicina, dois dos
cursos com maior valor de mensalidade, permitiu um aumento de receitas considerável nos últimos anos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A participação em um processo de avaliação sempre deixa marcas em quem
realiza, mormente quando se trata de avaliar uma Instituição de Ensino Superior da
qual, de alguma forma, fazemos parte. Não é possível identificar problemas sem arvorar em propor soluções e não é possível verificar pontos fortes e não elogiar. Como não existem avaliadores sem subjetividade, os membros da CPA não se sentem
desconfortáveis, então, se por vezes foram excessivamente críticos ou demasiadamente entusiastas.
Importante, verdadeiramente, é que a Instituição continue adotando providências para corrigir problemas que surgem e que não se acomode pelos pontos positivos apontados.
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A nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC), atribuída à Instituição, representa
uma conquista que não pode ser desprezada, merece ser comemorada e divulgada.
Sabemos que as conquistas obtidas só têm valor quando servem como indicação de
que o caminho para fazer melhor está assegurado e que nele se deve continuar caminhando. Para a Faculdade São Lucas, certamente, este IGC representa um grande estímulo para consecução de todos os seus objetivos e metas.
Um novo processo de autoavaliação se inicia tão logo se complete a fase de
divulgação dos resultados da avaliação de 2014 e depois de um encontro dos Membros da Comissão para fazer uma autocrítica, buscando encontrar mecanismos para
aprimorar os procedimentos utilizados nas autoavaliações anteriores.
Nós, os membros da CPA, sabemos que nossas habilidades como avaliadores têm limites e que não constituímos a única fonte de informações que pode subsidiar o desenvolvimento institucional. Apenas queremos nos transformar em uma
das bases seguras para servir de referência a todos aqueles que quiserem “sentir o
clima” organizacional predominante no ambiente da Faculdade São Lucas. Pretendemos avançar em direção ao nosso propósito, reconhecendo a autoavaliação de
2014 como um espaço de prática e, portanto, de aprendizado.

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS TRÊS SEGMENTOS
DA COMUNIDADE ACADÊMICA
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Dimensão 1: Missão Institucional
A Faculdade São Lucas tem como missão estimular o desenvolvimento do conhecimento, das
habilidades, dos talentos e das atitudes de seus alunos, para que atinjam a realização pessoal,
profissional e social, além da preparação do indivíduo para o exercício pleno da cidadania. Em
sua opinião, de que forma o dia a dia na Faculdade São Lucas permite acreditar que essa
missão vem sendo cumprida?
De que modo você avalia a Faculdade São Lucas no cumprimento do propósito de promover
com qualidade as atividades de ensino?

Dimensão 2: A política para o ensino, pesquisa e extensão.
Em relação ao coordenador do curso:
De que modo relaciona-se com os docentes do curso?
De que modo relaciona-se com os discentes do curso?
De que forma estimula a participação dos discentes em atividades de extensão?
De que modo estimula a participação dos discentes em pesquisas científicas?
De que modo propõe e apoia a busca de soluções para os problemas que surgem no dia a
dia do curso?
Como você avalia a abertura e acessibilidade para o relacionamento com os discentes?

Em relação aos seus colegas professores:
Como você avalia a colaboração interpessoal?
Como você avalia o apoio à coordenação do curso quando são solicitados?
Como você avalia a procura para atualização em relação aos aspectos didáticos e pedagógicos?
Como você avalia a procura por atualização em relação aos conteúdos de suas disciplinas?
De que modo se relacionam com os funcionários da Instituição?
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De que modo você avalia a atenção com os alunos?

Em relação aos alunos da Faculdade São Lucas:
Em sua maioria, de que forma respeitam as normas da Faculdade São Lucas?
De que modo são apoiados em suas necessidades educacionais pela Faculdade São Lucas?
De que modo são apoiados em suas necessidades sociais pela Faculdade São Lucas?
De que modo são apoiados em suas necessidades psicológicas pela Faculdade São Lucas?

Em sua opinião, a área pedagógica da Faculdade São Lucas:
Como você avalia a organização das atividades de aperfeiçoamento profissional?
De que modo aceitam críticas/sugestões?
De que modo apoiam os professores em suas atividades docentes rotineiras?
De que modo apoiam os professores em suas avaliações de aprendizagem?
De que modo organizam instrumentais para o registro de atividades de ensino?
Como você avalia a organização dos instrumentais para o registro de atividades de ensino?

Em sua opinião quanto às salas virtuais:
De que modo contribuem para a comunicação do docente com os alunos?
De que modo contribuem para a comunicação com os demais professores da disciplina?
De que modo contribuem para a comunicação com a Coordenação do Curso ao qual o(a)
senhor(a) está ligado(o)?
De que modo apoiam as suas atividades docentes?
De que modo você avalia a possibilidade de serem úteis para apoiar as suas atividades docentes no futuro?

Em relação à biblioteca:
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Em sua maioria, de que forma você avalia as obras literárias existentes na biblioteca quanto às
condições de escolha?
Em sua maioria, de que forma você avalia as obras literárias da biblioteca em relação ao suporte para atualização do professor?
Em sua maioria, de que forma você avalia as obras literárias quanto ao número de exemplares?
Na maior parte do tempo, de que forma você avalia o ambiente de leitura no interior da biblioteca quanto ao silêncio?
Como você avalia os locais de leitura, no interior da biblioteca, em relação ao conforto?
Como você avalia o atendimento dos funcionários da biblioteca em relação à cordialidade?
Como você avalia o atendimento dos funcionários da biblioteca em relação à competência?
Como você avalia o sistema de empréstimos de obras da biblioteca?
Como você avalia o sistema de busca de títulos online da biblioteca quanto ao funcionamento?
Como você avalia a interface do sistema de busca de títulos online da biblioteca quanto à
facilidade de uso?
Como você avalia o sistema online “Minha biblioteca” quanto à oferta de opções de leitura?
Como você avalia os livros do sistema “Minha biblioteca” quanto ao suporte para o aprendizado?

Dimensão 3: Responsabilidade Social
Como você avalia os programas de inclusão e permanência de estudantes em situação econômica desfavorecida na Faculdade São Lucas?
Como você avalia o ambiente físico em relação à inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais?
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A Faculdade São Lucas contribui para a melhoria das condições de saúde da população de
Porto Velho/Rondônia?
Como você considera a contribuição da Faculdade São Lucas para a melhoria da Educação
em Porto Velho/Rondônia?
Como você considera a contribuição da Faculdade São Lucas para o desenvolvimento da cidadania em Porto Velho/Rondônia?

Dimensão 4: A comunicação com a sociedade
Em sua opinião, sobre a comunicação com a sociedade de Porto Velho/Rondônia:
Como você avalia a divulgação das ações da Faculdade São Lucas na imprensa local?
Como você avalia a divulgação das ações da Faculdade São Lucas na internet?
Como você avalia a contribuição das visitas de alunos do ensino médio para a divulgação das
ações da Faculdade São Lucas?
Como a Faculdade São Lucas é avaliada pelas pessoas de seu relacionamento?

Dimensão 5: Políticas de pessoal e de carreiras
Como você avalia os critérios para promoção interna da Faculdade São Lucas?
Como você avalia o empenho da instituição no sentido de melhorar as condições de trabalho
dos docentes?
Como você avalia o estímulo aos docentes para melhorar seu nível de formação acadêmica?
Como você avalia o seu salário em relação ao mercado de trabalho para docentes com sua
formação em Rondônia?
Como você avalia o incentivo para seu aprimoramento profissional?
Como você avalia o plano de saúde empresarial ao qual está ligado?

Dimensão 6: Organização e gestão institucional
Rua Alexandre Guimarães, 1927 – Bairro Areal - PORTO VELHO – Rondônia
CEP: 78.916-450 Site: www.saolucas.edu.br
e-mail: cpa@saolucas.edu.br - Telefone (69)3211-8072

Em sua opinião, sobre a Diretoria da Faculdade São Lucas:
Como você avalia o contato com os membros das Diretoria quando necessário?

Em relação aos órgãos colegiados:
Como você avalia a atuação do Núcleo Docente Estruturante do curso ao qual está ligado?
Como você avalia a atuação do Colegiado do Curso ao qual está ligado?

Dimensão 7: Infraestrutura
Em sua opinião, sobre a estrutura física da Faculdade São Lucas:
Como você avalia as condições de acesso e segurança da faculdade?
Como você considera as salas de aula em relação à acústica?
De que forma você considera os ambientes da Faculdade São Lucas quanto à luminosidade?
De que forma você considera os ambientes da Faculdade São Lucas quanto à ventilação?
De que forma você considera as condições de permanência dos laboratórios de práticas?
Como você considera as condições de aprendizado das instalações dos laboratórios de prática?
De que forma você considera as condições de permanência da clínica?
De que forma você considera as condições de aprendizado das instalações da clínica?
De que forma você considera o favorecimento a portadores de necessidades especiais pelas
instalações da Faculdade São Lucas?
Como você avalia os serviços de limpeza da Faculdade São Lucas?
Como você avalia os serviços de segurança da Faculdade São Lucas?
Como você avalia os investimentos em infraestrutura?
Como você considera sala dos professores quanto à adequação das necessidades dos professores?
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Como você avalia os horários de funcionamento da sala dos professores?
Como você avalia o atendimento do Setor de Equipamentos?

Dimensão 8: Planejamento e avaliação
De que forma os docentes são ouvidos sobre possíveis melhorias em suas coordenações?
De que modo você avalia o planejamento dos investimentos feitos na Instituição?
De que modo você avalia a contribuição dos fóruns São Lucas de Formação Profissional para
a implantação de melhorias no processo ensino aprendizagem?

Dimensão 9: Atendimento ao estudante
Sobre o atendimento ao acadêmico, em sua opinião:
Segundo sua experiência ou de outras pessoas que já utilizaram, como você considera o
atendimento Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAPP?
Como você considera o atendimento dado ao estudante na Coordenação do curso ao qual
está ligado?
Como você considera o atendimento dado ao estudante na Diretoria?
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Dimensão 1: Missão Institucional
A Faculdade São Lucas tem como missão estimular o desenvolvimento do conhecimento, das
habilidades, dos talentos e das atitudes de seus alunos, para que atinjam a realização pessoal,
profissional e social, além da preparação do indivíduo para o exercício pleno da cidadania. Em
sua opinião, de que forma o dia a dia na Faculdade São Lucas permite acreditar que essa
missão vem sendo cumprida?
De que modo você avalia a Faculdade São Lucas no cumprimento do propósito de promover
com qualidade as atividades de ensino?

Dimensão 2: A política para o ensino, pesquisa e extensão.
Em relação ao coordenador do curso:
De que modo relaciona-se com os docentes do curso?
De que modo relaciona-se com os discentes do curso?
De que forma estimula a participação dos discentes em atividades de extensão?
De que modo estimula a participação dos discentes em pesquisas científicas?
De que modo propõe e apoia a busca de soluções para os problemas que surgem no dia a
dia do curso?
Como você avalia a abertura e acessibilidade para o relacionamento com os discentes?

Em relação aos seus colegas professores:
Como você avalia a colaboração interpessoal?
Como você avalia o apoio à coordenação do curso quando são solicitados?
Como você avalia a procura para atualização em relação aos aspectos didáticos e pedagógicos?
Como você avalia a procura por atualização em relação aos conteúdos de suas disciplinas?
De que modo se relacionam com os funcionários da Instituição?
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De que modo você avalia a atenção com os alunos?

Em relação aos alunos da Faculdade São Lucas:
Em sua maioria, de que forma respeitam as normas da Faculdade São Lucas?
De que modo são apoiados em suas necessidades educacionais pela Faculdade São Lucas?
De que modo são apoiados em suas necessidades sociais pela Faculdade São Lucas?
De que modo são apoiados em suas necessidades psicológicas pela Faculdade São Lucas?

Em sua opinião, a área pedagógica da Faculdade São Lucas:
Como você avalia a organização das atividades de aperfeiçoamento profissional?
De que modo aceitam críticas/sugestões?
De que modo apoiam os professores em suas atividades docentes rotineiras?
De que modo apoiam os professores em suas avaliações de aprendizagem?
De que modo organizam instrumentais para o registro de atividades de ensino?
Como você avalia a organização dos instrumentais para o registro de atividades de ensino?

Em sua opinião quanto às salas virtuais:
De que modo contribuem para a comunicação do docente com os alunos?
De que modo contribuem para a comunicação com os demais professores da disciplina?
De que modo contribuem para a comunicação com a Coordenação do Curso ao qual o(a)
senhor(a) está ligado(o)?
De que modo apoiam as suas atividades docentes?
De que modo você avalia a possibilidade de serem úteis para apoiar as suas atividades docentes no futuro?

Em relação à biblioteca:
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Em sua maioria, de que forma você avalia as obras literárias existentes na biblioteca quanto às
condições de escolha?
Em sua maioria, de que forma você avalia as obras literárias da biblioteca em relação ao suporte para atualização do professor?
Em sua maioria, de que forma você avalia as obras literárias quanto ao número de exemplares?
Na maior parte do tempo, de que forma você avalia o ambiente de leitura no interior da biblioteca quanto ao silêncio?
Como você avalia os locais de leitura, no interior da biblioteca, em relação ao conforto?
Como você avalia o atendimento dos funcionários da biblioteca em relação à cordialidade?
Como você avalia o atendimento dos funcionários da biblioteca em relação à competência?
Como você avalia o sistema de empréstimos de obras da biblioteca?
Como você avalia o sistema de busca de títulos online da biblioteca quanto ao funcionamento?
Como você avalia a interface do sistema de busca de títulos online da biblioteca quanto à
facilidade de uso?
Como você avalia o sistema online “Minha biblioteca” quanto à oferta de opções de leitura?
Como você avalia os livros do sistema “Minha biblioteca” quanto ao suporte para o aprendizado?

Dimensão 3: Responsabilidade Social
Como você avalia os programas de inclusão e permanência de estudantes em situação econômica desfavorecida na Faculdade São Lucas?
Como você avalia o ambiente físico em relação à inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais?
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A Faculdade São Lucas contribui para a melhoria das condições de saúde da população de
Porto Velho/Rondônia?
Como você considera a contribuição da Faculdade São Lucas para a melhoria da Educação
em Porto Velho/Rondônia?
Como você considera a contribuição da Faculdade São Lucas para o desenvolvimento da cidadania em Porto Velho/Rondônia?

Dimensão 4: A comunicação com a sociedade
Em sua opinião, sobre a comunicação com a sociedade de Porto Velho/Rondônia:
Como você avalia a divulgação das ações da Faculdade São Lucas na imprensa local?
Como você avalia a divulgação das ações da Faculdade São Lucas na internet?
Como você avalia a contribuição das visitas de alunos do ensino médio para a divulgação das
ações da Faculdade São Lucas?
Como a Faculdade São Lucas é avaliada pelas pessoas de seu relacionamento?

Dimensão 5: Políticas de pessoal e de carreiras
Como você avalia os critérios para promoção interna da Faculdade São Lucas?
Como você avalia o empenho da instituição no sentido de melhorar as condições de trabalho
dos docentes?
Como você avalia o estímulo aos docentes para melhorar seu nível de formação acadêmica?
Como você avalia o seu salário em relação ao mercado de trabalho para docentes com sua
formação em Rondônia?
Como você avalia o incentivo para seu aprimoramento profissional?
Como você avalia o plano de saúde empresarial ao qual está ligado?

Dimensão 6: Organização e gestão institucional
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Em sua opinião, sobre a Diretoria da Faculdade São Lucas:
Como você avalia o contato com os membros das Diretoria quando necessário?

Em relação aos órgãos colegiados:
Como você avalia a atuação do Núcleo Docente Estruturante do curso ao qual está ligado?
Como você avalia a atuação do Colegiado do Curso ao qual está ligado?

Dimensão 7: Infraestrutura
Em sua opinião, sobre a estrutura física da Faculdade São Lucas:
Como você avalia as condições de acesso e segurança da faculdade?
Como você considera as salas de aula em relação à acústica?
De que forma você considera os ambientes da Faculdade São Lucas quanto à luminosidade?
De que forma você considera os ambientes da Faculdade São Lucas quanto à ventilação?
De que forma você considera as condições de permanência dos laboratórios de práticas?
Como você considera as condições de aprendizado das instalações dos laboratórios de prática?
De que forma você considera as condições de permanência da clínica?
De que forma você considera as condições de aprendizado das instalações da clínica?
De que forma você considera o favorecimento a portadores de necessidades especiais pelas
instalações da Faculdade São Lucas?
Como você avalia os serviços de limpeza da Faculdade São Lucas?
Como você avalia os serviços de segurança da Faculdade São Lucas?
Como você avalia os investimentos em infraestrutura?
Como você considera sala dos professores quanto à adequação das necessidades dos professores?
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Como você avalia os horários de funcionamento da sala dos professores?
Como você avalia o atendimento do Setor de Equipamentos?

Dimensão 8: Planejamento e avaliação
De que forma os docentes são ouvidos sobre possíveis melhorias em suas coordenações?
De que modo você avalia o planejamento dos investimentos feitos na Instituição?
De que modo você avalia a contribuição dos fóruns São Lucas de Formação Profissional para
a implantação de melhorias no processo ensino aprendizagem?

Dimensão 9: Atendimento ao estudante
Sobre o atendimento ao acadêmico, em sua opinião:
Segundo sua experiência ou de outras pessoas que já utilizaram, como você considera o
atendimento Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAPP?
Como você considera o atendimento dado ao estudante na Coordenação do curso ao qual
está ligado?
Como você considera o atendimento dado ao estudante na Diretoria?
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Dimensão 1: Missão Institucional
A Faculdade São Lucas tem como missão estimular o desenvolvimento do conhecimento, das
habilidades, dos talentos e das atitudes de seus alunos, para que atinjam a realização pessoal,
profissional e social, além da preparação do indivíduo para o exercício pleno da cidadania.
Como técnico da Instituição você se sente co-responsável pelo cumprimento da missão da
Instituição?
De que forma a Faculdade São Lucas demonstra contar com seus colaboradores para o cumprimento de sua missão?

Dimensão 2: A política para o ensino, pesquisa e extensão.
Em sua opinião, os alunos da Faculdade São Lucas:
Qual o nível de satisfação por estudarem aqui?
Em sua maioria, de que forma se relacionam com os colaboradores da Instituição?
Em sua maioria, de que forma respeitam as normas da Faculdade São Lucas?
De que modo contribuem para a conservação dos equipamentos de clínicas/laboratórios?
De que modo contribuem para a conservação dos computadores da Instituição?
De que modo contribuem para a conservação de livros da Instituição?
De que modo contribuem para a conservação das salas de aula da Instituição?

Com relação as atividades de extensão:
De que modo você avalia a participação de professores da faculdade nas atividades de extensão?
De que modo você avalia a participação de alunos da faculdade nas atividades de extensão?

Em sua opinião, os professores da Faculdade São Lucas:
Em sua maioria, de que forma se relacionam com os colaboradores da Instituição?
Em sua maioria, valorizam o trabalho dos colaboradores da Instituição?
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Qual o nível de satisfação por trabalharem aqui?
Em sua maioria, de que forma utilizam os recursos audiovisuais que a Instituição oferece?
Em sua maioria, de que forma zelam pelos instrumentais de apoio ao ensino que a faculdade
oferece?
Em sua maioria, de que forma zelam pelas salas de aula da Instituição?
Em sua maioria, de que forma zelam pelos laboratórios/clínicas da Instituição?

Dimensão 3: Responsabilidade Social
Como você avalia o ambiente físico no favorecimento da inclusão de pessoas portadoras de
necessidades especiais?
Como você avalia a contribuição da Faculdade São Lucas para a melhoria das condições de
saúde da população?
Como você avalia a contribuição da Faculdade São Lucas para a melhoria da Educação em
Porto Velho/Rondônia?
Como você avalia a contribuição da Faculdade São Lucas para o desenvolvimento da cidadania em Porto Velho/Rondônia?

Dimensão 4: A comunicação com a sociedade
Em sua opinião, sobre a comunicação com a sociedade de Porto Velho/Rondônia:
Como você avalia a divulgação das ações da Faculdade São Lucas na internet?
Como você avalia a contribuição das visitas de alunos do ensino médio para a divulgação das
ações da Faculdade São Lucas?

Dimensão 5: Políticas de pessoal e de carreiras
Como você avalia os critérios para promoção interna da Faculdade São Lucas?
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Como você avalia o empenho da instituição no sentido de melhorar as condições de trabalho
dos colaboradores?
Como você avalia o seu salário em relação ao mercado de trabalho para funcionários de sua
categoria em Rondônia?
Como você avalia o incentivo para seu aprimoramento profissional?
Como você avalia o reconhecimento de seus esforços no trabalho pelo seu chefe/gerente?
Como você avalia o plano de saúde empresarial ao qual está ligado?

Dimensão 6: Organização e gestão institucional
Quando necessário, como é o contato com a Diretoria?
Quando necessário, como é o contato com o Departamento de Talentos Humanos (DTH)?

Dimensão 7: Infraestrutura
Como você avalia as condições de acesso e segurança da faculdade?
Como você avalia as instalações para os portadores de necessidades especiais?
Como você avalia a segurança dos ambientes físicos da Faculdade São Lucas?
Considerando o exercício da sua atividade, como você avalia os móveis do seu local de trabalho?
Como você avalia os equipamentos com os quais você trabalha?
Como você avalia os investimentos em infraestrutura?
Como você avalia os serviços de limpeza?
Como você avalia os serviços de segurança?

Dimensão 8: Planejamento e avaliação
De que forma os colaboradores são ouvidos sobre possíveis melhorias em seus setores?
De que modo você avalia o planejamento dos investimentos feitos na Instituição?
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De que modo você avalia a contribuição dos fóruns São Lucas de Formação Profissional para
a implantação de melhorias no processo ensino aprendizagem?

Dimensão 9: Atendimento ao estudante
Sobre o atendimento ao acadêmico, qual sua opinião
Você considera adequado atendimento do setor Maiss Atendimento?
Você considera adequado o atendimento aos estudantes na Faculdade São Lucas?
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ANEXO 2 – RESULTADOS DOS FÓRUNS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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I FÓRUM SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Curso: Ciências Biológicas
Data: 18 de agosto de 2014
Eixo: Realidade e limitações no exercício profissional

DIAGNÓSTICO/FATO

PROBLEMA/CONSEQUÊNCIA

SOLUÇÃO

RESPONSÁVEIS/ PRAZO

- Pesquisa científica

- Deficiência na formação profissional

- Desenvolver projetos científicos em diferentes áreas de Biologia.

- Docentes/imediato

- Especialização

- Falta de qualificação profissional

- Oferecer cursos de Pós-graduação

- IES/médio prazo

- Atividades campo

- Deficiência na formação profissional

- Desenvolver aulas de campo multidisciplinares

- Docentes/imediato

- Orientação profissional

- Falta de conhecimento das áreas de
atuação do Biólogo.

- Criar Diretório Acadêmico

- Acadêmicos/médio prazo
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- Matriz curricular

- Deficiência na formação profissional

- Oferecer disciplinas específicas ou minicursos para atuação em diferentes áreas
da Biologia.

- Coordenação/imediato

- Congressos

- Deficiência na formação profissional

- Incentivo a participação em Congressos

- IES/médio prazo

I FÓRUM SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Curso: Ciências Biológicas
Data: 18 de agosto de 2014
Eixo: Campos potenciais para atuação

DIAGNÓSTICO/FATO
- CEMETRON/ FIOCRUZ

PROBLEMA/CONSEQUÊNCIA
- Falta de vagas para estágio na área da
saúde (público/privado)

SOLUÇÃO
- Ampliar as vagas de estágio.
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RESPONSÁVEIS/PRAZO
- IES/ longo prazo

- Zoológico e Jardim Botânico

- Deficiência na formação profissional
- Falta de oferta de emprego

- Criação de um Zoológico e Jardim Botânico

- Governo, Município,
acadêmicos e profissionais/ longo prazo

- Intercâmbio com outras IES

- Falta de intercâmbio de conhecimento

- Aprovação de convênios com
outras IES

IES/ longo prazo.

- Palestras

- Falta de conhecimento das áreas de
atuação por profissionais da região

- Ofertar eventos com profissionais da região

Coordenação/ médio prazo
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I FÓRUM SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Curso: Ciências Biológicas
Data: 18 de agosto de 2014
Eixo: Formação profissional e educação continuada

DIAGNÓSTICO/FATO
- Curso de extensão

PROBLEMA/CONSEQUÊNCIA
- Falta de opções de cursos na IES.

SOLUÇÃO
- Ofertar cursos de férias e nos finais
de semana.

RESPONSÁVEIS/PRAZO
IES/ médio prazo

- Elaborar calendário anual de cursos
de extensão.
- Ofertar curso de Inglês
- Intercâmbio (Projeto Tamar, Butantan)

- Publicação científica

- Falta de publicações durante a graduação.
- Alta competitividade na seleção para mestrado.

- Estágio supervisionado

- Falta de opções/vagas e orientação

- Mobilizar alunos e docentes para execução de projetos

Docentes e acadêmicos/
médio prazo

- Ampliar os campos de estágios.

Coordenação/ médio

- Disponibilizar as áreas para desen-

IES/ longo prazo
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volvimento de estágio por semestre.
- Ampliar os laboratórios de Zoologia e
Herbário.

- Biblioteca

- Ausência de livros atualizados

- Aquisição de referências bibliográficas

IES/ médio prazo

- Estacionamento

- Atraso e congestionamento

- Ampliar o estacionamento

IES/ longo prazo

I FÓRUM SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Curso: Ciências Biológicas
Data: 18 de agosto de 2014
Eixo: Ação Politizada do Sujeito na Formação Profissional

DIAGNÓSTICO/FATO
- Representação acadêmica

PROBLEMA/CONSEQUÊNCIA
- Falta de representação dos alunos na IES

SOLUÇÃO
- Criar Diretório acadêmico
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RESPONSÁVEIS/PRAZO
Acadêmicos/ curto prazo

- Divulgação do curso

- Falta de orientação sobre o curso na IES

- Divulgação para todos os - IES e coordenação /
profissionais e acadêmicos curto prazo
da IES.

- Concurso público

- Escassez de vagas

- Realizar manifestações

- Alunos e profissionais/
curto prazo

- Conselho Regional de Biologia
(CRBio)

- Falta de divulgação.

- Mobilização dos profissionais para eleger um representante em Porto Velho.

- CRBio e profissionais
/longo prazo

- Dificuldade de comunicação com os representantes.
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CURSO DE BIOMEDICINA
VERDE – FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA
DIAGNÓSTICO

PROBLEMA/CONSEQUENCIA


SOLUÇÃO

RESPONSÁVEL/PRAZO

Coordenação

Curto Prazo

 Vagas de empregos e concursos

Atuação do conselho

Curto Prazo

 Maiores oportunidades de estágio

Investimento do Estado

Curto Prazo

 Inserção de virologia na grande

Atuação da Coordenação

Curto Prazo

 Ampliação nas áreas de habilitação

Atuação da Coordenação

Curto Prazo

 Abertura de Sindicato

Atuação da Coordenação

Curto Prazo

 Ausência do conselho no estado

Atuação da Coordenação

Curto Prazo

 Congressos Estaduais

Atuação da Coordenação

Curto Prazo

 Desvalorização da Profissão

Atuação da Coordenação

Curto Prazo

 Administração de palestras entre outros
para apresentação das áreas de atuação.
 Valorização do PIBIC

Atuação da Instituição

Curto Prazo

Atuação da Instituição

Curto Prazo

 Pesquisa no estado realizando divulgação
de bolsa
 Flexibilidade no horário dos setores administrativos

Atuação da Instituição

Curto Prazo

Conselho/Estado

Curto Prazo

Flexibilidade no horário das palestras
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 Vagas de empregos e concursos

Atuação da Instituição

Curto Prazo

 Incentivo a pesquisa

Auxilio Financeiro

IES/Estado

 Deficiências de Congressos e Eventos

Parceria com Governo

IES/Estado

 Oportunidades Estágios Remunerados

Parcerias instituição/estado

IES/Estado

AZUL – REALIDADE E LIMITAÇÕES NO EXERCICIO PROFISSIONAL
DIAGNÓSTICO

EAD

PROBLEMA/CONSEQUENCIA
 Não achamos justo EAD em matérias como

SOLUÇÃO

RESPONSÁVEL/PRAZO

Não tirar o EAD mais deixar

química biofísica e outras que são de grande

matérias como sociologia, por-

importância

tuguês matérias que não são
envolvidas diretamente no curso.

Estrutura Física do Laboratório
Grade Acadêmica
Cursos

Intimidade Coordenação e
Acadêmico

 Precisamos de mais aulas práticas com
mais frequência principalmente em matérias clinicas
 Retirada de EAD e inclusão de matérias e
organização maior da grade
 Cursos, extensões com professores da
IES e de fora com conscientização dos estudantes de fora
 Falta de Comunicação

Organização da grade curricular

Cursos voltados para nossa
área.
Iniciativa Coordenação
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Direção

Custo/Beneficio

 Alta mensalidade e baixo investimento

Muito horário vago

 Incompatibilidade da grade com hora de
aula (falta de aula) com a retirada do EAD
maior tempo presencial

Falta de Especialização
Esclarecimentos direitos e
deveres da Faculdade e
Alunos
EAD

 Matérias complexas devem ser presenciais
 Laboratórios com pouca estrutura

Estágios Supervisionado

 Não temos incentivo por parte da IES para
que possamos nos qualificar
 Biomédico e formado somente em análises
clinicas
 Uma das mensalidades mais caras e falta
investimento
 Turmas desinformadas do que acontece no
curso
 Período noturno pega resto do diurno
 Biomédico e visto como técnico de laboratório
 Ausência do Conselho

 Professor falta e não há ninguém para repor no seu lugar.
 Alunos vem para faculdade para assistir
dois tempos de aula

Curso Abandonado
Amostras Insuficientes
Desvalorização do Curso
Participação do Conselho
Foco em laboratório
Falta de Prof. Substituto
Muitos horários vagos nos
primeiros períodos

IES
IES

IES e Acadêmico
IES

 Falta de esclarecimento desses direitos e
deveres

Estrutura Laboratórios

Poucas Especializações na
Faculdade
Mensalidade Muito cara

Melhorar estrutura e mensalidade
Alteração da Grade

Aulas presenciais de assuntos
ligados à saúde
Laboratórios mais estruturados
mais aula prática
Abrir vagas nos hospitais públicos
Ter mais opções
Investir em material e qualidade
Mais atenção da Coordenação
Parceria com o SUS

No mínimo uma delegacia
Mais tempo no laboratório

Incluir materiais essenciais
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IES
IES
Direção

AMARELO – CAMPOS POTENCIAIS PARA ATUAÇÃO

DIAGNÓSTICO

Turmas Grandes

PROBLEMA/CONSEQUENCIA
 Dificuldades de Aprendizagem

SOLUÇÃO

RESPONSÁVEL/PRAZO

Divisão de menores números
de vagas

Falta de Palestras
Workshops, cursos
Aulas Práticas
Horários de Aula
MD
Comunicação Coordenação/Corpo Discente
Grade Curricular
Monitoria
Falta de Comunicação no
Ambiente virtual
Valor alto na lanchonete
Falta de Professor
Disciplinas EAD materiais
de ensino médio

 Pouco tempo de aula pouco aproveitamento
 Mal aproveitamento do tempo de aula
 Tira o foco do curso e muito aluno
 Falta de Contato com o aluno (comunicação)
 Sobrecarga dos alunos e professores no
caso de materiais
 Melhor seleção dos classificados para que
não prejudiquem o aluno
 Falha no sistema atraso do professor
 Preço alto pela refeição
 Falta e não repõe
 Tempo gasto ao invés de estudar para outras matérias mais importantes

Abertura de palestras, semanas ou dias de biomedicina.

Coordenação

Mais Práticas

Coordenação

Turmas Próprias
Criação de um diretório para
representação de alunos
Melhor distribuição durante os
semestres
Falta de atenção e despreparo
Postagens corretas no tempo
certo
Diminuição do preço para os
alunos
Repor aos sábados
Eliminar a matéria do ensino
médio complementar com matérias especificas e não acumular três matérias EAD em
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Coordenação
Coordenação

Coordenação

Falta de Professor Substitu- Contratação de Professores substitutos desequilíto
brio da grade do aluno, quando a falta de professor os alunos são avisados em cima da hora e
tem alunos que moram longe e professor que
chega atrasado sendo que existe uma tolerância
de 15 mts.
Aula lenta e não produtiva
 Falta de foco na aula prejudica o aprendiem geral
zado
EAD em geral
 Assunto importante para semipresencial
Aulas Práticas

 Materiais em falta e mais aulas práticas

Comunicação da Coordenação com o aluno
Estacionamento

 Nunca sabemos de cursos que acontecem
em relação ao curso
 Falta de iluminação no estacionamento e
aumentar a segurança
 Atrapalha o andamento da aula

Bioplus Novo (Substituição
do equipamento quebrado)
Cursos Extracurriculares
EAD
Falta de equipamentos de
laboratório
Horários de Aula

 Dificuldades em arranjar cursos específicos
 Não há necessidade e perda de tempo
 Causa deficiência no aprendizado, atraso
na aula
 Trânsito, alunos que trabalham e o caos no
estacionamento para entrar.

um semestre e tornar a matéria mais especifica presencial
para melhor aprendizado.
Solução imediata o mais rápido possível.

Aperfeiçoar metodologia é o
professor ouvir amis o aluno
Trocar para matéria presencial.
Mais material, mais aulas práticas de clinicas e mais monitor em sala
Haver reuniões com líderes da
Biomedicina
Urgente
Comprar mais aparelho urgente
Divulgar os cursos da Área
urgente
Acabar EAD urgente.
Aparelhos novos urgente
Aulas deveriam começar as
19 hrs.
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Coordenação
Coordenação
Coordenação

Coordenação Geral
Urgente

VERMELHO – AÇÃO POLITIZADA DO SUJEITO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DIAGNÓSTICO

PROBLEMA/CONSEQUENCIA

EAD

 Aulas aos Sábados

Aulas práticas laboratório
Biomedicina

 Estrutura mediana e práticas insuficientes
 Falta de informação sobre eventos extra
curriculares (seminários, congresso e palestras)
 Retidos pela Faculdade

Provas e Avaliações

SOLUÇÃO

Inclusão das aulas EAD na
grade semanal
Mais aulas e dinamismo.
Maior Divulgação e promoção
desse tipo de evento.
Após correção e vistas de
prova que seja entregue ao
aluno
Mais aulas
Curso de férias

Aulas de Campo
Matérias de pouca carga
horária
Carga horária Prática

 Não temos

Mais dinâmica nas aulas
teóricas da parte do professor
Professor que da aula de
meia hora.
Tempos vagos nos períodos iniciais
Laboratórios
Aulas Práticas

 Uso das palavras técnicas indevidas de
forma dispersa e difícil para o aluno.

Aumento de aulas práticas
aproveitando os tempos vagos
fazendo com que o aluno tenha maior atividade durante o
período de formação
Amenização de termos técnicos e maior abrangência.

 Cumprir Carga Horária

Urgente

 EAD

Transferir o dia do EAD

 Aulas Práticas de menor qualidade
 Falta de aulas práticas nos primeiros perío-

Equipamentos Novos
Adição de Aulas Práticas

 Prazo extenso entre uma aula e outra menor atividades práticas

RESPONSÁVEL/PRAZO
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Coordenação

Conhecimento do Curso

dos
 Falta de interação entre períodos

Melhorias de Equipamentos
Acesso aos Laboratórios

 Curso esquecido
 Falta de Infraestrutura
 Falta de conhecimento em assuntos específicos
 Biomédicos com poucos conhecimentos
 Pouco cursos e minicursos pouco aprendizado
 Aprendizagem prejudicado
 Aprendizagem prejudicados e insuficiente

Trocas Materiais EAD Presencial
Adição de Matérias

 Pouco tempo de aprendizado (Bioestatística biofísica e Metodologia da Pesquisa)
 Falta de Conhecimento específico

Ausência do Coordenador
Laboratório

Aumento de práticas
Atividade Extracurricular

Criação de Seminários e palestras
Ser mais presente e atuante
Reparos e Ampliação
Adicionar aparelhos modernos
Adicionar Práticas as matérias
Fazer mais extensões e jornadas
Melhorias e Reparo
Abrir acesso com monitoramento
Maior tempo de aprendizagem
nas matérias
Adicionar Epidemiologia
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I FÓRUM DE ENFERMAGEM EM FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Tema: Atuação Profissional Consciente

PROPOSTAS

Eixo Vermelho: Papel como sujeito político na formação profissional
Pergunta Norteadora: O que pode ser feito para que um acadêmico seja um sujeito ativo na sua formação profissional?

DIAGNÓSTICO/FATO

PROBLEMA/ CONSEQUÊNCIA

FALTA DE POLITIZAÇÃO DOS
ALUNOS

NÃO TER VOZ ATIVA, FALTA DE
REPRESENTATIVIDADE.

MEDO QUE OS ACADÊMICOS TÊM
PERANTE OS ESTÁGIOS

INSEGURANÇA E FALTA DE INICIATIVA DO MESMO NO CAMPO

SOLUÇÃO
1- FAZER INFORMATIVOS
CARACTERIZANDO AS
INSTÂNCIAS QUE SÃO LIDERANÇAS, CENTROS E
DIRETÓRIOS ACADÊMICOS.
2- OS ACADÊMICOS BUSCAREM OS SEUS DIREITOS E
DEVERES
MONITORIAS, MAIS AULAS PRÁTICAS E PROGRAMAS QUE INCIEM O CONTATO DO ALUNO COM
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Responsáveis/ Prazo
1- A INSTITUIÇÃO FAZER OS
INFORMATIVOS E OS
ALUNOS EM CRIAR OS
CENTROS E O TEMPO NO
MÍNIMO 3 E NO MÁXIMO 6
MESES.
2- OS ACADÊMICOS O
MESMO PRAZO.
COORDENAÇÃO DO CURSO E A
LIDERANÇA DOS ACADÊMICOS.
TEM QUE SER PLANEJADO E ES-

FALTA DE ENTENDIMENTO COM
O EAD

DISCIPLINAS QUE SÃO OFERTADAS QUE PODERIAM SER DADAS
PRESENCIALMENTE, PRINCIPALMENTE MATÉRIAS QUE CONTÉM
CALCULOS.

A PRÁTICA PRECOCE, POR
EXEMPLO, “POSSO AJUDAR”.
REAVALIAR AS DISCIPLINAS QUE
ESTÃO NO DOMÍNIO DO EAD.

TRUTURADO.
A INSTITUIÇÃO E COORDERNAÇÃO. MÍNIMO 6 MESES.

I FÓRUM DE ENFERMAGEM EM FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Tema: Atuação Profissional Consciente

PROPOSTAS

Eixo Amarelo: Campos Potenciais Para Atuação Profissional
Pergunta Norteadora: Quais os campos de atuação que poderiam ser mais desenvolvidos no Estado?

DIAGNÓSTICO/FATO
1 –PREPARAÇÃO NOS
CAMPOS DE ATUAÇÃO DE
ENFERMAGEM EM UTI E
ONCOLOGIA

PROBLEMA/ CONSEQUÊNCIA
- FALTA DE OFERTA DE
MAIOR CARGA HORÁRIA
REFENTE AO ASSUNTO
(TEORIA E P´RATICA)

SOLUÇÃO
- RELIZAÇÃO DE CURSOS
DE EXTENSÃO;
- APLIAÇÃO DA GRADE
CURRICULAR, DISCIPLINA;
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Responsáveis/ Prazo
- COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM;

2 – ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO EM
CENTRAIS DE DILUIÇÃO DE
MEDICAMENTOS E EM NUTRIÇÃO APLICADA A ENFERMAGEM

3 – FALHA NA ASSISTENCIA
DE ENFERMAGEM A PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS.

4 – CARENCIA DE CONHECIMENTO DA ENFERMAGEM
NA REALIDADE NACIONAL.

- AUMENTO DA CARGA HORÁRIO;
- FALTA DE PROFISSIONAIS - OFERECER MAIOR CARGA
CAPACITADOS NESSAS
HORARIO E RELACIONAR
AREAS.
AS DISCIPLINAS DE FARMACOLOGIA E NUTRIÇÃO
EM ENFERMAGEM.
- OFERECER CAMPOS DE
ESTÁGIOS NESTA PRÁTICA.
-CAPACITAR OS PROFESSORES.
- FALTA DE INTERESSE DOS - CAPACITAR PROFESSOALUNOS NA DISCIPLINA;
RES
- CARGA HORÁRIA PEQUE- AUMENTAR A CARGA HONA.
RÁRIA TEORICO-PRATICO;
-CRIAR UM GRUPO DE ENFERMAGEM EM SAUDE
MENTAL;
- FALTA DE INTERCAMBIO
- FIRMAR CONVENIOS E
ENTRE INSTITUIÇÕES DE
PARCERIAS COM INSTITUIENSINO SUPERIOR.
ÇÕES DE OUTROS ESTADOS COM ENSINO SUPERIOR EM ENFERMAGEM.
- GARANTIR VAGAS A ALUNOS DE ENFERMAGEM;
- INCENTIVO A PESQUISA.

- COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM;

- COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM,DOCENTES E
DISCENTES.

- DIREÇÃO GERAL DA FACULDADE.
- COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM E DOCENTES.

OBS: A FALTA DE COERÊNCIA NAS MATÉIRAS MISTRADAS COM A GRADE CURRICULAR DO CURSO DE ENFERMAGEM
COMO EXPEMPLO: MATEMÁTICA. E HÁ NECESSIDADE ALGUMAS DISCIPLINAS SEREM MINITRADAS PRESENCIALMENTE. EXEMPLO: BIOESTÁTISTICA, METODOLOGIA, INTRODUÇÃO A SAÚDE COLETIVA.
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FÓRUM DE ENFERMAGEM EM FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Tema: Atuação Profissional Consciente

PROPOSTAS

Eixo Azul: Realidade e limitações do exercício profissional
Pergunta Norteadora: O que nos limita a atuação profissional no Estado de Rondônia?

DIAGNÓSTICO/FATO
1. Gestão orçamentária

2. Políticas públicas

PROBLEMA/ CONSEQUÊNCIA
1. Má gestão do orçamento público;
1.1 Falta de recursos e estrutura para execução
do trabalho.
2.Má distribuição dos recursos;
2.1 Não há um órgão específico na área da saúde
para receber e distribuir o

SOLUÇÃO
1. Capacitação de gestores

Responsáveis/ Prazo
2. SESAU/SEMUSA

2. Direcionamento de novas
2. Estado e município.
propostas das esferas políticas
para a saúde
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3.Capacitação

4.Educação continuada

recurso
3. Baixo fornecimento de cursos de pós-graduação latosensu, stricto-sensu;
3.1 Pouca oferta de cursos de
capacitação para os profissionais que já atuam na área
4. Falta de interesse dos profissionais acerca da educação
continuada.

5. Espaço para o recémformado no mercado de trabalho.

5. Falta de oportunidade no
mercado de trabalho aliada à
falta de experiência.

6. EAD

6. Baixo aproveitamento das
disciplinas semi-presenciais e
interferência no processo de
formação
7. Classe desunida

7. União da classe
8. Carga horária

8. Sobrecarga de trabalho do
profissional de enfermagem

3.Aumentar as opções de cursos de pós-graduação;
3.1 Oferta de especializações
em menor tempo

3. IES, COREN

4. Realização de trabalhos/palestras motivacionais
direcionados aos trabalhadores da área
5. Aumentar carga horária dos
campos práticos;
5.1Aumentar oferta de especializações;
5.2 Oferta de residências na
área de enfermagem;
6. Ofertar as disciplinas de
Bioestatística; Metodologia
Científica; Biofísica e informática básica.
7. Mediação de diálogos entre
a classe
8. Redução da carga horária e
contratação de mais enfermeiros

4. IES, SESAU, SEMUSA,
COREN
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5. IES, COREN

6. Diretoria de ensino

7. COREN e sindicatos
8. COFEN, COREN, SESAU e
SEMUSA

I FÓRUM DE ENFERMAGEM EM FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Tema: Atuação Profissional Consciente

PROPOSTAS

Eixo Verde: Formação profissional e educação continuada
Pergunta Norteadora: O que nos limita a atuação profissional no Estado de Rondônia?

DIAGNÓSTICO/FATO
CH DE DISCIPLINAS FUNDAMENTAIS PARA A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL
– IAE E SEMIOLOGIA COM
SOBRECARGA DE CONTEÚDO
O LABORATÓRIO É POUCO
UTILIZADO PELOS ALUNOS,
POIS HÁ POUCA DISPONIBILIDADE DO MESMO DEVIDO

PROBLEMA/ CONSEQUÊNCIA
ALUNO TEM DIFICULDADE
NA APRENDIZAGEM, DEVIDO A CH REDUZIDA PARA
DISCIPLINAS COM CONTEÚDO IMPORTANTE
O ALUNO TEM POUCA
OPORTUNIDADE DE DESENVOLVER HABILIDADE
PRÁTICA, ATRAVÉS DAS

SOLUÇÃO
MATRIZ CURRICULAR DEVERÁ SER REVISTA QUANTO A CH DE DISCIPLINAS
FUNDAMENTAIS PARA A
FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL – IAE E SEMIOLOGIA
CRIAR MAIS LABORATÓRIOS
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Responsáveis/ Prazo
COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM,
DIREÇÃO DE ENSINO
NDE,
LIDERES DE TURMA
IES

A UTILIZAÇÃO POR OUTROS CURSOS
A IES OFERECE POUCOS
CURSOS EXTRACURRICULARES E DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

DISCIPLINAS IMPORTANTES
COMO PORTUGÊS, MATEMÁTICA, QUÍMICA E BIOESTATÍSTICA SÃO OFERECIDAS EM FORMA DE EAD

SIMULAÇÕES
O ALUNO TEM DIFICULDADE EM CUMPRIR A CH DE
200 HORAS EXTRA CURRICULARES E TEM DE TER
ACESSO A CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA
DE ENFERMAGEM
DIFICULDADE NO APRENDIZADO DESSAS DISCIPLINAS

OFERECER MAIS CURSOS

IES,
DIREÇÃO DE ENSINO
COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM, ACADÊMICOS

ESSAS DISCIPLINAS PODERIAM SER OFERECIDAS NA
FORMA PRESENCIAL

COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM
DIREÇÃO DE ENSINO
NDE
BCOORDENAÇÃO DO EAD
ACADÊMICOS-LÍDERES DE
TURMA
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FÓRUM SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Atuação Profissional Consciente
Fonoaudiologia
PROPOSTAS
Eixo Amarelo: REALIDADE E LIMITAÇÕES DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
Pergunta norteadora: O que nos limita a atuação profissional no estado de Rondônia?

DIAGNÓSTICO OU FATO

PROBLEMA OU CONSEQUÊNCIA

SOLUÇÃO

RESPONSÁVEIS E
PRAZO

1. Divulgação da profissão

1. Desconhecimento da Fonoaudiologia por
outros profissionais da saúde e educação.

1. Mobilização de todos
os profissionais para criação de associação, palestras e informativos.

1. Profissionais
/médio

2. Formação continuada

2. Falta de qualificação profissional pela falta
de interesse do próprio graduado.

2. Oferecer cursos de
formação continuada.

2. IES/longo

3. Concurso público

3. Poucas vagas em concurso.

3. Fortalecer a participação da associação e criação de um sindicato.

3. Profissionais/médio

4. Não aceitação da profissão

4. O profissional não aceita sua profissão.

4. Qualificação continuada para atuação em cam-

4. Profissionais/médio
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pos diversos da Fonoaudiologia.

I FÓRUM SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Atuação Profissional Consciente
Fonoaudiologia
PROPOSTAS
Eixo Verde: CAMPOS POTENCIAIS PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Pergunta norteadora: Quais os campos de atuação que poderiam ser mais desenvolvidos no Estado?

DIAGNÓSTICO OU FATO

1. Escassez de vagas na área hospitalar (público/privado);

PROBLEMA OU CONSEQUÊNCIA

SOLUÇÃO

1.1 Falta de profissionais nas áreas de saúde e
os profissionais que atualmente estão sobre-

1.1 Aumento de vagas
em concurso público;
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RESPONSÁVEIS
E PRAZO
1.1 Governo,
prefeitura e insti-

carregados.
1.2 Falta de capacitação do profissional na
área hospitalar no estado.

Intensificar a visibilidade do profissional fonoaudiológico;
1.2 Promover capacitação no âmbito de fonoaudiologia hospitalar;

tuições privadas/
médio prazo;
1.2 Terceirização
do serviço fonoaudiológico;

1.3 Atuação fonoaudiológica em cada hospital.
2. Insuficiência na promoção da profissão;

2. Pouco conhecimento em relação às áreas
2. Promoção e divulgade atuação fonoaudiológica e consequenteção dos campos de
mente a redução de vagas para fonoaudiologia; atuação, participação
em eventos de áreas
afins em lugares de
grande circulação.
Aproveitar datas comemorativas das profissões de saúde e educação para estender a
divulgação;

2. Alunos e profissionais/
Médio prazo

Mobilização de grande
massa representativa
(acadêmicos e profissionais).
3. Ausência de profissionais nas unida-
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3. Divulgar a necessi-

3. Governo, Mu-

des de básicas de saúde (UBS).

gramas de saúde da criança e do idoso.

dade fonoaudiológica
para aumentar o número de vagas em concursos municipais;

nicípio, acadêmicos e profissionais/ longo prazo.

Elaborar projetos de
ação fonoaudiológica.
4. Saúde do trabalhador

4. Grande demanda e poucos profissionais
atuando na área de saúde do trabalhador.

4. Divulgação da atuação fonoaudiológica em
órgãos governamentais
e empresas.

4. Profissionais/
médio prazo

5. Fonoaudiologia educacional (público
e privado)

5. A não aprovação da lei que regulamenta a
atuação fonoaudiológica nas escolas.

5. Aprovação da lei que
obriga a inserção do
fonoaudiólogo na escola.

5. Órgão público/
médio prazo.
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I FÓRUM SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Atuação Profissional Consciente
Fonoaudiologia
PROPOSTAS
Eixo Azul: FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA
Pergunta norteadora: Como continuar investindo na carreira durante a graduação e após formar? Quais os dificultadores?

DIAGNÓSTICO OU FATO

1. Escassez de cursos em fonoaudiologia

PROBLEMA OU CONSEQUÊNCIA

1. Falta de curso dentro do estado e da IES;
Falta de procura pelos alunos e divulgação da
IES

SOLUÇÃO

1.1. Projeto univ. junto à
coordenação a provação
da IES
1.2. Procura, direcionamento, incentivo, divulgação e implantação
diminuição de custos
aproveitamento dos cursos próximos
melhoria da comunicação
entre os acadêmicos e
outras IES.
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RESPONSÁVEIS
E PRAZO

1. IES (curto
prazo)
a procura dos
alunos (médio
prazo)
IES (médio)

2. Falta de tempo do acadêmico

2.1. Falta de possibilidade de realização dos
cursos e das extensões;

2.2. Transferência de responsabilidade (alunos
e próprios fonoaudiólogos);

2.1 Oferta de cursos nos
finais de semana;
cursos a distancia
busca por trabalho com
maior flexibilidade
estagio remunerado.
2.2 Mobilização da classe;

3. Falta de atuação e de envolvimento

3. Ausência da associação de promover cursos
e capacitações

3. Atuação da associação
e participação dos associados

I FÓRUM SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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2. IES/ alunos
(curto e médio
prazo)
estado
mobilização
acadêmica e do
profissionais
bolsas de pesquisa

3. Comunidade
envolvida na
causa na área
da fonoaudiologia (médio)

Atuação Profissional Consciente
Fonoaudiologia
PROPOSTAS
Eixo Vermelho: PAPEL COMO SUJEITO POLÍTICO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Pergunta norteadora: O que pode ser feito para que um acadêmico seja um sujeito ativo na sua formação profissional?
DIAGNÓSTICO OU FATO

PROBLEMA OU CONSEQUÊNCIA

SOLUÇÃO

1. Ausência de Sindicato de Fonoau- 1. Não tem base de valores de serviço, pisos 1. Criação do Sindicato
diólogo
salariais e representantes para fazer valer os
direitos e benefícios.
2. Ausência de um Centro Acadêmico

2. Os alunos não tem poder de voz; falta representação dos alunos
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1. Profissionais
fonoaudiólogos
– curto prazo

2. Criação do Centro aca- 2. alunos – curdêmico
to prazo

3. Ausência de capacitação dos agen- 3. Não identificação dos problemas na comuni- 3. Capacitação
tes de saúde sobre os distúrbios fono- dade
audiológicos
4. Má divulgação do curso de Fonoau- 4. Comunidade, calouros e alunos de outros
diologia dentro da Faculdade São Lu- cursos tem dificuldade em receber orientação
cas
sobre o curso dentro do campus da própria faculdade.

RESPONSÁVEIS
E PRAZO

3.
Prefeituracurto prazo

4. Divulgação e esclareci- 4. Diretoria e
mento sobre a fonoaudio- coordenação do
logia e o papel do fonoau- curso
diólogo para todos os profissionais que trabalham
na instituição.

5. Concurso público

5. Número de vagas insufi1cientes e quando 5. Realizar ações junto 5. Alunos e protem não convocam os aprovados
aos políticos, manifesta- fissionais- curto
ções, abaixo-assinados.
prazo

6. Divulgação da Fonoaudiologia

6. Desconhecimento da profissão pela popula- 6. Realizar campanhas de 6. Conselho
ção
divulgação na mídia
Federal e Regional de Fonoaudiologia
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PROPOSTAS
Eixo Amarelo: REALIDADE E LIMITAÇÕES DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
Pergunta norteadora: O que nos limita a atuação profissional no estado de Rondônia?
Coordenadores: Tames e Márcia
Auxiliar: Lidiane R.
DIAGNÓSTICO OU FATO

PROBLEMA OU CONSEQUÊNCIA

1. Divulgação da profissão

1. Desconhecimento da Fonoaudiologia
por outros profissionais da saúde e educação.

2. Formação continuada

2. Falta de qualificação profissional pela
falta de interesse do próprio graduado.

3. Concurso público

3. Poucas vagas em concurso.

4. Não aceitação da profissão

4. O profissional não aceita sua profissão.

SOLUÇÃO

RESPONSÁVEIS E
PRAZO

1. Mobilização de todos
os profissionais para
criação de associação,
palestras e informativos.
2. Oferecer cursos de
formação continuada.

1. Profissionais
/médio

3. Fortalecer a participação da associação e
criação de um sindicato.
4. Qualificação continuada para atuação em
campos diversos da
Fonoaudiologia.

3. Profissionais/médio
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2. IES/longo

4. Profissionais/médio

Eixo Vermelho: PAPEL COMO SUJEITO POLÍTICO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Pergunta norteadora: O que pode ser feito para que um acadêmico seja um sujeito ativo na sua formação profissional?
Coordenadores: Virgínia e Lidiane Tavares
Auxiliar: Adriana

DIAGNÓSTICO OU FATO

PROBLEMA OU CONSEQUÊNCIA

SOLUÇÃO

1. Ausência de Sindicato de Fonoau- 1. Não tem base de valores de serviço, pisos 1. Criação do Sindicato
diólogo
salariais e representantes para fazer valer os
direitos e benefícios.
2. Ausência de um Centro Acadêmico

2. Os alunos não tem poder de voz; falta representação dos alunos
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1. Profissionais
fonoaudiólogos
– curto prazo

2. Criação do Centro aca- 2. alunos – curdêmico
to prazo

3. Ausência de capacitação dos agen- 3. Não identificação dos problemas na comuni- 3. Capacitação
tes de saúde sobre os distúrbios fono- dade
audiológicos
4. Má divulgação do curso de Fonoau- 4. Comunidade, calouros e alunos de outros
diologia dentro da Faculdade São Lu- cursos tem dificuldade em receber orientação
cas
sobre o curso dentro do campus da própria faculdade.

RESPONSÁVEIS
E PRAZO

3.
Prefeituracurto prazo

4. Divulgação e esclareci- 4. Diretoria e
mento sobre a fonoaudio- coordenação do
logia e o papel do fonoau- curso
diólogo para todos os profissionais que trabalham
na instituição.

5. Concurso público

5. Número de vagas insufi1cientes e quando 5. Realizar ações junto 5. Alunos e protem não convocam os aprovados
aos políticos, manifesta- fissionais- curto
ções, abaixo-assinados.
prazo

6. Divulgação da Fonoaudiologia

6. Desconhecimento da profissão pela popula- 6. Realizar campanhas de 6. Conselho
ção
divulgação na mídia
Federal e Regional de Fonoaudiologia

Rua Alexandre Guimarães, 1927 – Bairro Areal - PORTO VELHO – Rondônia
CEP: 78.916-450 Site: www.saolucas.edu.br
e-mail: cpa@saolucas.edu.br - Telefone (69)3211-8072

Eixo Azul: FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA
Pergunta norteadora: Como continuar investindo na carreira durante a graduação e após formar? Quais os dificultadores?
Coordenadores: Karol e Liliane
Auxiliar: Marcos
DIAGNÓSTICO OU FATO

1. Escassez de cursos em fonoaudiologia

PROBLEMA OU CONSEQUÊNCIA

1. Falta de curso dentro do estado e da IES;
Falta de procura pelos alunos e divulgação
da IES

2. Falta de tempo do acadêmico

2. Falta de possibilidade de realização dos
cursos e das extensões;
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SOLUÇÃO

RESPONSÁVEIS
E PRAZO

1. Projeto univ. junto
à coordenação a
provação da IES
Procura, direcionamento, incentivo, divulgação e implantação
diminuição de custos
aproveitamento dos
cursos próximos
melhoria da comunicação entre os acadêmicos e outras IES.

1. IES (curto
prazo)
a procura dos
alunos (médio
prazo)
IES (médio)

2. Oferta de cursos
nos finais de semana;

2. IES/ alunos
(curto e médio

3. Transferência de responsabilidade (alunos e próprios fonoaudiólogos);

3. Falta de atuação e de envolvimento

3. Ausência da associação de promover
cursos e capacitações
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cursos a distancia
busca por trabalho com maior flexibilidade
estagio remunerado.
3. Mobilização da
classe;

3. Atuação da associação e participação dos
associados

prazo)
estado
mobilização
acadêmica e
do profissionais
bolsas de pesquisa

3. Comunidade
envolvida na
causa na área
da fonoaudiologia (médio)

Eixo Verde: CAMPOS POTENCIAIS PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Pergunta norteadora: Quais os campos de atuação que poderiam ser mais desenvolvidos no Estado?
Coordenadores: Pamela e Lorena
Auxiliar: Whitney
DIAGNÓSTICO OU FATO

1. Escassez de vagas na área
hospitalar (público/privado);

PROBLEMA OU CONSEQUÊNCIA

1.1 Falta de profissionais nas áreas de saúde e os
profissionais que atualmente estão sobrecarregados.
1.2 Falta de capacitação do profissional na área
hospitalar no estado.

SOLUÇÃO

RESPONSÁVEIS
E PRAZO

1.1 Aumento de vagas
em concurso público;

1.1 Governo,
prefeitura e instituições privadas/ médio prazo;

Intensificar a visibilidade do profissional
fonoaudiológico;
1.2 Promover capacitação no âmbito de fonoaudiologia hospitalar;

1.2 Terceirização
do serviço fonoaudiológico;

1.3 Atuação fonoaudiológica em cada hospital.
2. Insuficiência na promoção da profissão;

2. Pouco conhecimento em relação às áreas de
atuação fonoaudiológica e consequentemente a
redução de vagas para fonoaudiologia;
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2. Promoção e divulgação dos campos de
atuação, participação
em eventos de áreas

2. Alunos e profissionais/
Médio prazo

afins em lugares de
grande circulação.
Aproveitar datas comemorativas das profissões de saúde e
educação para estender a divulgação;
Mobilização de grande
massa representativa
(acadêmicos e profissionais).

3. Ausência de profissionais nas
unidades de básicas de saúde
(UBS).

3. Falta de diagnóstico e intervenção nos programas de
saúde da criança e do idoso.

3. Divulgar a necessidade fonoaudiológica
para aumentar o número de vagas em concursos municipais;

3. Governo, Município, acadêmicos e profissionais/ longo
prazo.

Elaborar projetos de
ação fonoaudiológica.

4. Saúde do trabalhador

4. Grande demanda e poucos profissionais atuando na
área de saúde do trabalhador.
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4. Divulgação da atuação fonoaudiológica
em órgãos governa-

4. Profissionais/
médio prazo

mentais e empresas.

5. Fonoaudiologia educacional
(público e privado)

5. A não aprovação da lei que regulamenta a atuação
fonoaudiológica nas escolas.
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5. Aprovação da lei que
obriga a inserção do
fonoaudiólogo na escola.

5. Órgão público/ médio prazo.

I FÓRUM SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Atuação Profissional Consciente
PROPOSTAS

Tema: Atuação Profissional Consciente (verde)
Eixo 1: Campos potenciais para atuação

DIAGNÓSTICO/ FATO

PROBLEMA/CONSEQUÊNCIA

SOLUÇÃO

Responsáveis/ Prazo

Nefrologia/ Radiologia

Conhecimento superficial/ Diagnósticos imprecisos, falta de aulas práticas.

Contratar professores+
abrir campos de estágios (mais aulas T+P )

Coordenação

UTI teórica / ESTÁGIO
AMI - internato

Rejeição dos profissionais contratados para serem preceptores dos alunos, dificultando o aprendizado, falta
de estrutura para receber os alunos,
falta de teoria – não sendo aplicada

Fazer novos convênios
com outras instituições
de medicina intensiva.

Direção/ coordenação

Melhor aplicação do
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conforme o cronograma da disciplina

plano de ensino

Cardiologia

Educação prejudicada

Aumentar campos de
estágio

Coordenação

Pneumologia

Falta de conhecimento pratico e aulas práticas (clínica médica)

Abrir campos de estágio

Coordenação

Carga horária alta no
internato – estagio de
Monte negro

Ficando deficitário outras áreas como
CM, Pediatria

Diminuir a carga horária
de Monte Negro e
acrescentar nos estágios de CM e pediatria

Oftalmologia

Filas de 2 anos para atendimento

Contratar mais profissionais

Geriatria

Falta de profissionais

Contratar mais profissionais

Disciplinas desintegradas

Conhecimento fragmentado

Maior integração entre
as disciplinas
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Direção/ Coordenação

Coordenação

Neurologia

Conhecimento muito superficial/ falta
campos de estagio

Contratar professores e
abrir estágios

Coordenação

Oncologia

Pouco contato no período acadêmico

Parceria com Hospital
do Câncer de Barretos

Coordenação

Anestesiologia

Falta de interação com a clínica cirúrgica

Contratar professores e
+ preceptores nos hospitais

Coordenação

Anatomia teórico/pratico

Docentes não especializados na
área, ficando deficitário o aprendizado,

Contratar professores
que dominam a anatomia (cirurgiões)

Direção / coordenação

Fisiologia I e II

Docente não disponível conforme
carga horária na grade curricular

Contratar novos profissionais especialistas

Direção/ coordenação

Despreparo do interno
com questões burocráticas hospitalares, por
exemplo falta de conhecimento do sistema
hospitalar, preencher
prontuários...

Dificultando o estágio, sendo cobrados dos alunos tal conhecimento que
não foi dado.

Incrementar nos estágios pré internato uma
carga horária de conhecer como funciona tais
burocracias

Coordenação
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I FÓRUM SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Tema: Atuação Profissional Consciente
PROPOSTAS
Eixo 2: Papel como sujeito político na formação acadêmica

DIAGNÓSTICO/ FATO

Imaginologia
pratica

PROBLEMA/ CONSEQUÊNCIA

teórico/ Deficitária formação acadêmica

SOLUÇÃO

Responsáveis/ Prazo

Contratar médicos especializados em radiologia, implantação de
aulas práticas

Direção/ coordenação

Falta de materiais de
qualidade para pratica
ambulatorial

Deficiência do preparo prático

Renovar os materiais

Coordenação

NEONATO/ PRATICA

Falta de aula pratica / deficitário
aprendizado

Aumentar carga horária

coordenação

Cirurgia/ internato/ desorganizado

Falta de profissionais preceptores,
formando médicos despreparados
em Urgência e Emergência

Contratar e ampliar a
preceptoria da cirurgia,
e deixar mais organizado os estágios

Direção/ coordenação
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Recessos prolongados
durante as férias acadêmica sem cursos de
ferias

Ausência de cursos no período de
férias acadêmicas contribuindo para
um período de ócio dos acadêmicos
levando a uma baixa produtividade

Implementação de cursos de férias para os
acadêmicos do curso de
medicina de acordo com
a demanda

Coordenação pedagógica

Eixo 4: Formação profissional e educação continuada

DIAGNÓSTICO/ FATO

PROBLEMA/ CONSEQUÊNCIA

SOLUÇÃO

Dificuldade de constru- Falta de preparo dos academi- Contextualização das cadeiras
ção raciocínio clinico
cos
Básicas e especificas
Super lotação de estagio

Falta de contato com o paciente

Responsáveis/ Prazo

médio prazo

Convênios com outros municí- São Lucas e Prefeitura
pios vizinhos e ampliação de
cenários de pratica (ambulatório Médio prazo
integrado na São Lucas, Hospital escola)
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Falta de incentivo e
preparo dos alunos

Falta de preparo pedagógico de alguns docentes
Inserção tardia em atividades de pesquisa

Pouca participação em eventos

Aprendizado deficiente

Baixa produção cientifica

Maior incentivo dos alunos na
participação de congressos,
simpósios, extensão (alimentação, transporte) Facilitar a participação nas atividades em Monte Negro (flexibilidade quanto as
faltas, transporte, alimentação,
aumentar o numero de vagas)

Coordenação e alunos

Capacitação continuada de professores

Professor e coordenação

Colocar disciplinas como Metodologia da Pesquisa nos períodos iniciais da graduaçao

Coordenação e professores

Facilitar a participação nas atividades em Monte Negro (flexibilidade quanto as faltas, transporte, alimentação, aumentar o
numero de vagas)

Eixo 3 Amarelo: REALIDADE E LIMITAÇÕES DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
Pergunta norteadora: O que nos limita a atuação profissional no estado de Rondônia?
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curto e médio prazo

DIAGNÓSTICO OU FATO

PROBLEMA OU CONSEQUÊNCIA

SOLUÇÃO

RESPONSÁVEIS E PRAZO

Estrutura física

Superlotação: pacientes, internos,
pré-internos, profissionais

Criação de novos centros (atenção básica, especialidades, ampliação dos já existentes). Novos equipamentos. Educação
continuada. Contratação de professores

Gestores/Médio prazo, 5
anos (Foge do prazo de
eleição; Atenção básica,
curto prazo; terciaria, médio prazo)

Falha de hierarquização

Congestionamento nos centros de
referência

Melhorar: estratégia de saúde
básica, plano de carreira, incentivo a permanência de especialistas no estado

Profissionais da saúde e
gestores/Curto prazo

Regulação

Demora no tempo de resposta entre
atenção básica e especialidade.

Melhorar critérios de encaminhamento; Gestão das vagas.

Gestores e instituições de
ensino.

Desvalorização profissional

Insatisfação do profissional

Plano de carreira

Gestores/Curtíssimo prazo

Formação acadêmica; Oferta de
programas em residência médica

Melhora do currículo acadêmico;
Falta de hospital escola; Falta de
professores qualificados; Recém
formados precisam sair do estado
em busca da residência.

Reformulação da matriz curricu- IES
lar; construção do hospital escola; contratação de professores;
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PROPOSTAS

Eixo Vermelho: PAPEL COMO SUJEITO POLÍTICO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Pergunta norteadora: O que pode ser feito para que um acadêmico seja um sujeito ativo na sua formação profissional?
Coordenadores: Virgínia e Lidiane Tavares
Auxiliar: Adriana

DIAGNÓSTICO OU FATO

PROBLEMA OU CONSEQUÊNCIA

SOLUÇÃO

1. Ausência de Sindicato de Fonoau- 1. Não tem base de valores de serviço, pisos 1. Criação do Sindicato
diólogo
salariais e representantes para fazer valer os
direitos e benefícios.
2. Ausência de um Centro Acadêmico

2. Os alunos não tem poder de voz; falta representação dos alunos

RESPONSÁVEIS
E PRAZO

1. Profissionais
fonoaudiólogos
– curto prazo

2. Criação do Centro aca- 2. alunos – curdêmico
to prazo

3. Ausência de capacitação dos agen- 3. Não identificação dos problemas na comuni- 3. Capacitação
tes de saúde sobre os distúrbios fono- dade
audiológicos

3.
Prefeituracurto prazo

4. Má divulgação do curso de Fonoau- 4. Comunidade, calouros e alunos de outros 4. Divulgação e esclareci- 4. Diretoria e
diologia dentro da Faculdade São Lu- cursos tem dificuldade em receber orientação mento sobre a fonoaudio- coordenação do
cas
sobre o curso dentro do campus da própria fa- logia e o papel do fonoau- curso
Rua Alexandre Guimarães, 1927 – Bairro Areal - PORTO VELHO – Rondônia
CEP: 78.916-450 Site: www.saolucas.edu.br
e-mail: cpa@saolucas.edu.br - Telefone (69)3211-8072

culdade.

diólogo para todos os profissionais que trabalham
na instituição.

5. Concurso público

5. Número de vagas insufi1cientes e quando 5. Realizar ações junto 5. Alunos e protem não convocam os aprovados
aos políticos, manifesta- fissionais- curto
ções, abaixo-assinados.
prazo

6. Divulgação da Fonoaudiologia

6. Desconhecimento da profissão pela popula- 6. Realizar campanhas de 6. Conselho
ção
divulgação na mídia
Federal e Regional de Fonoaudiologia
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Eixo Azul: FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA
Pergunta norteadora: Como continuar investindo na carreira durante a graduação e após formar? Quais os dificultadores?
Coordenadores: Karol e Liliane
Auxiliar: Marcos
DIAGNÓSTICO OU FATO

1. Escassez de cursos em fonoaudiologia

PROBLEMA OU CONSEQUÊNCIA

1. Falta de curso dentro do estado e da IES;
Falta de procura pelos alunos e divulgação
da IES

2. Falta de tempo do acadêmico

2. Falta de possibilidade de realização dos
cursos e das extensões;
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SOLUÇÃO

RESPONSÁVEIS
E PRAZO

4. Projeto univ. junto
à coordenação a
provação da IES
Procura, direcionamento, incentivo, divulgação e implantação
diminuição de custos
aproveitamento dos
cursos próximos
melhoria da comunicação entre os acadêmicos e outras IES.

1. IES (curto
prazo)
a procura dos
alunos (médio
prazo)
IES (médio)

5. Oferta de cursos
nos finais de semana;

2. IES/ alunos
(curto e médio

3. Transferência de responsabilidade (alunos e próprios fonoaudiólogos);

3. Falta de atuação e de envolvimento

3. Ausência da associação de promover
cursos e capacitações
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cursos a distancia
busca por trabalho com maior flexibilidade
estagio remunerado.
6. Mobilização da
classe;

3. Atuação da associação e participação dos
associados

prazo)
estado
mobilização
acadêmica e
do profissionais
bolsas de pesquisa

3. Comunidade
envolvida na
causa na área
da fonoaudiologia (médio)

Eixo Verde: CAMPOS POTENCIAIS PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Pergunta norteadora: Quais os campos de atuação que poderiam ser mais desenvolvidos no Estado?
Coordenadores: Pamela e Lorena
Auxiliar: Whitney
DIAGNÓSTICO OU FATO

2. Escassez de vagas na área
hospitalar (público/privado);

PROBLEMA OU CONSEQUÊNCIA

1.3 Falta de profissionais nas áreas de saúde e os
profissionais que atualmente estão sobrecarregados.
1.4 Falta de capacitação do profissional na área
hospitalar no estado.

SOLUÇÃO

RESPONSÁVEIS
E PRAZO

1.1 Aumento de vagas
em concurso público;

1.1 Governo,
prefeitura e instituições privadas/ médio prazo;

Intensificar a visibilidade do profissional
fonoaudiológico;
1.2 Promover capacitação no âmbito de fonoaudiologia hospitalar;

1.2 Terceirização
do serviço fonoaudiológico;

1.3 Atuação fonoaudiológica em cada hospital.
2. Insuficiência na promoção da profissão;

2. Pouco conhecimento em relação às áreas de
atuação fonoaudiológica e consequentemente a
redução de vagas para fonoaudiologia;
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2. Promoção e divulgação dos campos de
atuação, participação
em eventos de áreas

2. Alunos e profissionais/
Médio prazo

afins em lugares de
grande circulação.
Aproveitar datas comemorativas das profissões de saúde e
educação para estender a divulgação;
Mobilização de grande
massa representativa
(acadêmicos e profissionais).

3. Ausência de profissionais nas
unidades de básicas de saúde
(UBS).

3. Falta de diagnóstico e intervenção nos programas de
saúde da criança e do idoso.

3. Divulgar a necessidade fonoaudiológica
para aumentar o número de vagas em concursos municipais;

3. Governo, Município, acadêmicos e profissionais/ longo
prazo.

Elaborar projetos de
ação fonoaudiológica.

4. Saúde do trabalhador

4. Grande demanda e poucos profissionais atuando na
área de saúde do trabalhador.
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4. Divulgação da atuação fonoaudiológica
em órgãos governa-

4. Profissionais/
médio prazo

mentais e empresas.

5. Fonoaudiologia educacional
(público e privado)

5. A não aprovação da lei que regulamenta a atuação
fonoaudiológica nas escolas.
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5. Aprovação da lei que
obriga a inserção do
fonoaudiólogo na escola.

5. Órgão público/ médio prazo.

I FÓRUM SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Atuação Profissional Consciente
Curso de Odontologia
PROPOSTAS

DIAGNÓSTICO OU FATO

PROBLEMA OU CONSEQUÊNCIA

SOLUÇÃO

RESPONSÁVEIS
E PRAZO

Falta de profissionais e materiais ade- Falta de profissionais e materiais adequados
quados

Ter mais condições de Estado e Prefeitrabalho, incluindo materi- tura
ais para atender a população, para isso se faz necessário contratar mais
profissionais com melhor
remuneração e valorização.

Poucas CEOs

Poucas CEOs

Construir mais centro de Estado e Prefeiespecialidades odontoló- tura
gicas

Prevenção e Orientação Familiar

Prevenção e Orientação Familiar

Orientações à família co- Estado e Prefeimo reuniões escolares, tura
Criação de programa +
Dentistas
(atendimento
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familiar)
Falta de ética profissional

Falta de ética profissional

União da classe odontoló- CRO e cirurgião
gica por uma valorização dentista
das condições de trabalho
de e salario.

Falta de capacitação profissional

.Falta de capacitação profissional

Busca continua para me- Cirurgião
lhor qualificação após á tista
graduação.

den-

Falta de instrução sobre saúde bucal .Falta de instrução sobre saúde bucal para o Incluir no tratamento a Cirurgião denpara o paciente
paciente
instrução de higiene bucal. tista e paciente
Falta de disciplina que abordem sobre
odontologia hospitalar com aulas práticas, pois desconhecendo a área não
haverá possibilidade de atendimento.

Falta de disciplina que abordem sobre odontologia hospitalar com aulas práticas, pois desconhecendo a área não haverá possibilidade de
atendimento.

O curso de odontologia Faculdade
ofertar disciplinas nesta
área, cursos e palestras
de Odontologia Hospitalar.

Falta de Especialização na área de
odontologia Hospitalar, pois o cirurgião
dentista tem dificuldade ao acesso nos
hospitais sendo assim não há aprendizado e pesquisa na área.

Falta de Especialização na área de odontologia
Hospitalar, pois o cirurgião dentista tem dificuldade ao acesso nos hospitais sendo assim não
há aprendizado e pesquisa na área.

Solicitar ao CRO e a fa- CRO, Faculdaculdade curso de especia- de e Governo
lizações em odontologia
Hospitalar

Exigir do poder público o aumento da Exigir do poder público o aumento da oferta de Cobrar do setor público Governo
oferta de trabalho para o cirurgião den- trabalho para o cirurgião dentista.
disponibilidade para o Cirurgião Dentista atender
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tista.

nesta área.

Deficiência na formação profissional Dificuldade em conduzir os atendimentos de Adicionar a disciplina na Faculdade
em primeiros socorros.
urgência / despreparo no consultório.
matriz curricular teórica /
prática.
Ética entre os colegas e a falta de valo- Cultura enraizada na atuação dos profissionais Mudança no próprio com- Faculdade
rização profissional/paciente e pacien- e falta de ética nas relações.
portamento.
CRO
te/profissional.

e

Burocracia para atuação do exercício Dificuldade em legalizar o funcionamento do Abordagem mais ampla e Governo, CRO
profissional.
consultório ( alvarás, responsabilidade técnica) específica da administra- e Sindicato.
coletas de lixo, equipe de trabalho qualificado). ção odontológica.
Ausência e falta do conhecimento da Desvalorização da atuação profissional.
população sobre a importância da
odontologia.

Campanhas de orienta- Governo, CRO,
ção, valorização do exer- Sindicato e Facício da profissão.
culdade

Falta de recursos financeiros para rea- Falta de recursos financeiros para realização Possibilidade de cursos Governo e Falização de cursos de extensão
de cursos de extensão;
gratuitos ofertados pela culdade
instituição.

Alto custo de materiais para cursos

Alto custo de materiais para cursos;

Possibilidade de a Facul- Governo, CRO,
dade ofertar bolsas de Sindicato e Faestudo em cursos de ex- culdade
tensão.

Alto custo de instrumentais para cur- Instrumentais muito caros , dificultando os alu- Possibilidade da Faculda- Direção da FaRua Alexandre Guimarães, 1927 – Bairro Areal - PORTO VELHO – Rondônia
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sos

nos do FIES e PROUNI prosseguirem no curso de ou de empresas reali- culdade são
e realizarem as atividades propostas
zarem empréstimos para Lucas e Cooralunos mais carentes
denação do
Curso

Odontologia, por ser um curso integral
o acadêmico não tem condições de
custear cursos de aprimoramento profissional durante a graduação.

Odontologia, por ser um curso integral o acadêmico não tem condições de custear cursos
de aprimoramento profissional durante a graduação.

Realização de Fórum pro- Governo, CRO,
fissional, com vários te- Sindicato e Famas e especialidades da culdade
odontologia, realizados na
Faculdade.

Falta da oferta de cursos de pósgraduação no Estado de Rondônia;

Falta da oferta de cursos de pós-graduação no
Estado de Rondônia;

União da classe odontoló- CRO, Sindicato
gica por uma valorização e Faculdade
e incentivos afim de conseguir verbas para ajudar
a custear a educação
Continuada.

Criação da disciplina de Primeiros Socorros no Curso de odontologia

Dificuldades dos alunos atenderem emergências e urgências e pacientes que se sentem
mal durante o atendimento

Possibilidade de oferta de NDE e coordeum curso de primeiros so- nação do curso
corros ou da disciplina na de odontologia
matriz curricular do curso

Dificuldade dos profissionais em se Dificuldade dos profissionais em se deslocar Busca continua para me- Governo, CRO,
deslocarem para os grandes centros para os grandes centros para de atualizarem lhor qualificação após á Sindicato e FaRua Alexandre Guimarães, 1927 – Bairro Areal - PORTO VELHO – Rondônia
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para de atualizarem profissionalmente;

profissionalmente;

graduação.

culdade

Pouco incentivo em relação a fomentos
do Governos, CAPES, para ajudar a
custear educação continuada na Região Norte, voltado para ODONTOLOGIA

Pouco incentivo em relação a fomentos do Governos, CAPES, para ajudar a custear educação continuada na Região Norte, voltado para
ODONTOLOGIA

Ser ofertados pelas Insti- Sindicato e Fatuições locais cursos de culdade
pós-graduação,
minimizando custos de deslocamento dos profissionais

Pouco conteúdo de implantodontia na Dificuldades dos alunos a optarem posteriror- Ofertar este tema como NDE e Coordematriz do curso e por ser atualmente mente para um curso de implante pois não têm tópica em disciplina ou nação do curso
uma especialidade em expansão
conhecimento do assunto
como uma disciplina no de odontologia
curso
Dificuldade no curso na parte da esterilização, por falta de um maior espaço
para o número de acadêmicos pertencentes ao curso

Dificuldades pelo grande movimento de alunos Expansão do local no cen- Diretoria Geral,
na pre lavagem do centro odontológico levando tro odontológico
Diretoria admios acadêmicos a ter que ocupar um pequeno
nistrativa e Coespaço com um grande número de pessoas
ordenação do
curso
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ANEXO 3 – RESULTADOS DA PESQUISA QUALITATIVA
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