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 COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

Representante do Corpo Docente e Presidente da CPA – Matheus Dantas Meira 
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 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Unidade Acadêmica-Administrativo: Faculdade de Direito 8 de Julho. 

Curso: Direito 

Tipo: Graduação  

Grau: Bacharelado 

Modalidade: Presencial 

Situação Legal: Autorizado pela Portaria nº 911 de 06 de setembro de 2018.

Duração: 10 semestres 

Período mínimo para integralização: 10 semestres 

Período máximo para integralização: 18 semestres 

Número de vagas (anual): 150 vagas 

Carga horária total: 4.288 horas 

Local de funcionamento: Rua Antônio Andrade, nº 1.190, Bairro Coroa do Meio, 49035-050, Aracaju/SE. 
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 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A Avaliação Institucional é um mecanismo de comparação da qualidade do sistema de ensino no Brasil. É um 

processo cíclico e contínuo, por meio do qual a instituição pode, conhecendo sua própria realidade, melhorar 

a qualidade da educação que promove e alcançar continuamente melhores resultados. 

 

 APRESENTAÇÃO 

 

O relatório final de atividades de autoavaliação da Faculdade de Direito 8 de Julho constitui um referencial 

para todos os envolvidos com o processo de execução e consolidação da avaliação institucional e 

comprometida com a melhoria permanente da qualidade da educação superior. 

 

Os estudos realizados durante as atividades desenvolvidas nas etapas propostas pela Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – CONAES – são um referencial para a CPA, pois oferece subsídios, faz 

recomendações, propõe critérios e estratégias para a reformulação do processo e políticas de Avaliação da 

Educação Superior. 

 

A etapa da consolidação refere-se à elaboração, divulgação e análise do Relatório Final. Prevê também, a 

realização do balanço crítico do processo avaliativo e de seus resultados em termos da melhoria da qualidade 

da IES. 

 

A instalação de uma política, de um programa e de uma comissão de avaliação foi um desafio principalmente 

diante da visão do conceito de avaliação e sua prática existente na cultura brasileira. 

 

A Faculdade de Direito 8 de Julho, credenciada pela Portaria MEC 911 de 06 de setembro de 2018, iniciou suas 

atividades no primeiro semestre de 2019. Ainda nesse ano, a instituição avançou em vários sentidos, 

amadurecendo seu processo de avaliação e sendo realizadas algumas ações referentes à CPA, a seguir 

relacionadas:  

 

a) O presidente da CPA realizou sensibilização junto aos membros que compõe a CPA de sua importância 

numa Instituição de Educação Superior visando à qualidade e a profissionalização da gestão 

institucional; 

b) Leitura e discussão do regulamento da CPA entre os envolvidos; 
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c) Discussão e atualização dos pontos fundamentais do PAI (Programa de Avaliação Institucional), 

consolidando a utilização do Programa, no ano de 2019 e o aprimorando no ano de 2020. 

d) Escolha dos indicadores de avaliação docente, discente, coordenador de curso e pessoal técnico-

administrativo, bem como das disciplinas ministradas no período corrente, para monitorar o andamento 

dos cursos ofertados pela Instituição e sua infraestrutura disponibilizada; 

e) Discussão da metodologia de aplicação dos dados, bem como do quantitativo da amostra a ser 

considerada, frente ao universo restrito. Deliberou-se que seriam aplicados a 100% do universo do corpo 

discente, para o semestre letivo em curso; 

f) Encontros com a comunidade acadêmica sobre a importância do processo de autoavaliação no âmbito 

institucional. 

g) Análise das adaptações que se fizeram necessárias diante da pandemia do COVID-19. 

 JUSTIFICATIVA 

 

A Faculdade de Direito 8 de Julho é uma IES que tem como MISSÃO: Promover o desenvolvimento humano, 

tornando o cidadão apto a proteger os direitos e garantias fundamentais em uma sociedade fraterna, 

pautado na ética e na defesa o estado democrático de direito, através de uma experiência educacional única 

no âmbito das ciências jurídicas e da geração de riqueza no contexto socioeconômico em que se encontra 

inserida. 

 

Como consta em seu PDI, a Faculdade de Direito 8 de Julho consolida seus princípios de educação voltada para 

a análise e reflexão, atendendo a uma necessidade social local e regional. Preocupada e comprometida com a 

qualidade da educação a ser oferecida, a CPA vem desenvolvendo um sistema de avaliação institucional, 

englobando estrutura, docentes, discentes, pessoal técnico-administrativo, tecnologias e serviços, o qual foi 

aperfeiçoado e adaptado aos novos critérios previstos no SINAES.  

 

A Faculdade de Direito 8 de Julho entende que a avaliação é um processo de conhecimento e a autoavaliação 

crítica das dimensões do ensino, pesquisa, extensão e gestão, que trará a melhoria contínua de todos os seus 

processos.  

 

Para a instituição, o sistema de avaliação institucional visa a atender às exigências do ensino superior 

contemporâneo de:  

 

a) aplicar um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho;  

b) dispor de uma ferramenta para o planejamento da gestão universitária;  
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c) ter um processo sistemático de prestação de contas à sociedade. 

 

O arranjo da avaliação permite à Faculdade de Direito 8 de Julho a obtenção de dados concretos que revelem 

suas potencialidades e limites, bem como mecanismos capazes de indicar as diretrizes e ações estratégicas 

que possam conduzir a um modelo de gestão planejado e comprometido com a modernidade da educação 

superior. Focados nisso, a instituição se propôs a estimular o processo de autoavaliação. 

 

  OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Avaliar o desempenho da Instituição, com vistas a subsidiar o processo decisório das políticas da Instituição, 

para atender às expectativas da comunidade acadêmica e de todo contexto social no qual está inserida no ano 

letivo de 2020. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Sensibilizar e conscientizar a comunidade acadêmica da necessidade e importância de se estabelecer um 

processo permanente de autoavaliação. 

 Consultar as comunidades interna e externa acerca dos serviços ofertados pela Instituição. 

 Promover, a partir do diagnóstico, um processo de reflexão permeando todos os segmentos da Instituição 

visando a sua análise global. 

 Estabelecer prioridades institucionais decorrentes da avaliação que possibilitem o atendimento do 

objetivo geral e retomado do processo de avaliação contínua. 

 Promover a adaptação da instituição, em seus diversos aspectos, às necessidades específicas que surgiram 

a partir da pandemia do COVID-19, que abalou o mundo no ano de 2020. 

 

 METODOLOGIA 

 

A elaboração deste relatório se realizou com base no “Roteiro de Autoavaliação Institucional 2004: 

Orientações Gerais”, publicado pelo CONAES/INEP.  

 

A coleta de dados foi feita mediante aplicação de questionários a alunos, professores, funcionários e diretores.  
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A avaliação foi realizada por meio de investigação exploratória. Baseados nas informações levantadas por meio 

de questionário aplicado aos agentes avaliadores divididos em 4 (quatro) segmentos: Coordenador, Docente, 

discente e Técnico-Administrativo, buscando uma avaliação do grau de satisfação e motivação em cada 

segmento. 

 

 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

O instrumento utilizado para a coleta dos dados foi um questionário (composto por questões que objetivaram 

medir o grau de atendimento das dez dimensões sugeridas pelo SINAES), aplicado diretamente aos agentes 

avaliadores de forma impressa. 

 

Como a pesquisa teve como finalidade avaliar o grau de motivação e satisfação, o questionário apresentou 

cinco alternativas de respostas para cada questão formulada, o que permitiu uma posterior análise 

quantitativa que será exposta através de elucidativos gráficos que serão inseridos no presente relatório. 

 

Para as questões formuladas foram apresentadas alternativas de respostas que correspondiam a uma escala 

numérica, onde o avaliador optou por apenas uma delas, podendo fazer comentários e sugestões referentes 

ao assunto abordado abaixo da questão, em campo específico para observações. 

 

As alternativas de respostas foram: 

 

1 - Ruim 

2 - Regular 

3 - Bom 

4 - Ótimo 

5 - Excelente 

 

Com essas alternativas, analisaram-se os resultados e buscou-se identificar as potencialidades e insuficiências; 

além de possíveis soluções para as deficiências apresentadas. 
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 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Os questionários foram entregues aos discentes do 2º e 4º períodos, bem como aos professores, integrantes 

do corpo técnico-administrativo e diretores.  

 

A avaliação realizada pelos discentes englobou os seguintes temas: Autoavaliação, Avaliação da Direção Geral, 

Avaliação da Direção Administrativa e Financeira, Avaliação da Direção de Graduação, Avaliação da Direção 

Adjunta de Graduação, Infraestrutura, Imagem e Política Institucional, Avaliação do site da Instituição, 

Avaliação da CPA, Avaliação das condutas adotadas diante da pandemia do COVID-19. 

 

Os professores foram avaliados individualmente e receberam o resultado da avaliação, em reunião com a 

coordenação. A avaliação respondida pelos alunos em relação aos professores trouxe como temática: 

 

1- O nível de aprendizado do conteúdo programático das disciplinas ministradas, tendo em vista a suspensão 

das aulas presenciais por determinação das autoridades e consequente adoção de aulas telepresenciais. 

2- Cumprimento de carga horária das aulas. 

 

Já a avaliação realizada pelo corpo docente comportou os seguintes temas: Autoavaliação, Avaliação dos 

Discentes, Avaliação da Direção Geral, Avaliação da Direção Administrativa e Financeira, Avaliação da Direção 

de Graduação, Avaliação da Direção Adjunta de Graduação, Avaliação dos Funcionários, Infraestrutura, 

Imagem e Política Institucional, Avaliação do site da Instituição, Avaliação da CPA, Avaliação das providências 

adotadas diante da pandemia do COVID-19. 

 

Seguem abaixo os gráficos com os respectivos resultados. A avaliação, em que pese ter revelado um resultado 

satisfatório em todos os sentidos, trouxe relevantes informações atinentes à gestão da faculdade, efetividade 

do corpo docente, interação e nível de aprendizagem dos discentes, sobretudo diante de situações de 

excepcionalidade como a vivida em virtude da pandemia pelo COVID-19.  

 

Também foram feitas avaliações da instituição pelo corpo técnico-administrativo e pelos docentes, onde o 

resultado mostrou coerência entre os setores e sugeriu algumas ações de melhoria a serem implantadas, 

apesar de o resultado ter sido considerado bastante favorável. Importante observar que o corpo docente e o 

número de funcionários da Faculdade ainda é relativamente pequeno. 
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  RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PELOS DISCENTES DO 2º PERÍODO 

Os resultados referem-se às respostas do questionário elaborado para o corpo discente do 2º período, que 

conta com um total de 22 respostas ao questionário ao qual os alunos se submeteram.  

 

Os resultados estão apresentados em forma de gráficos, seguidos da análise dos dados. As sugestões de 

melhorias serão apresentadas no capítulo 4. 

 

 Autoavaliação - Respeito e cordialidade no tratamento com os colegas 

 

 

     
 
   

 

Dentro da temática da autoavaliação, os discentes foram questionados acerca do respeito e cordialidade no 

tratamento com os demais colegas. 63,6% dos alunos se avaliaram excelentes nesse quesito, enquanto que 

36,4% se julgaram ótimos. 

 Autoavaliação - Cooperação com os funcionários e professores da instituição 
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No que se refere ao autoentendimento acerca do nível de cooperação com os funcionários e docentes da 

instituição, extrai-se do total de 22 respostas que 50% dos acadêmicos se julgam excelentes quanto a esse 

tópico, ao passo que 45,5% se avaliam como sendo bons. 

 

 Autoavaliação - Veiculação adequada de informações entre os colegas 

 

 

 

Perguntados como se consideram na veiculação de informações com os colegas, os discentes responderam 

em uma parcela de 45,5% que são excelentes, ao passo que 36,4% se disseram ótimos e 18,2% se julgaram 

bons nesse aspecto. 
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 Autoavaliação - Proposição de medidas para melhoria da instituição 

 

 

 

No que se refere à proposição de medidas para a melhoria da faculdade, 22,7% dos discentes se consideraram 

excelentes, 13,6% se disseram ótimos, 36,4% se entenderam como sendo bons, 18,2% se julgaram regulares e 

9,1% se declararam ruins. Não obstante parcela significativa dos alunos se entenderem excelentes ou ótimos 

nesse quesito, é importante fomentar a participação dos discentes em prol da constante melhoria da 

instituição. 

 

 Autoavaliação - Participação nas reuniões convocadas 
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Questionados acerca da participação nas reuniões convocadas, 22,7% dos alunos se consideraram excelentes, 

40,9% dos acadêmicos se julgaram ótimos, 22,7% se disseram bons, ao passo que 13,6% se afirmaram 

regulares nesse sentido. 

 

 Autoavaliação - Assiduidade e pontualidade  

 

 

 

Perguntados como se avaliam no quesito assiduidade e pontualidade, 40,9% dos dissentes se consideram 

excelentes, 22,7% se consideram ótimos e 36,4% se dizem bons.  

 

 Autoavaliação - Cordialidade e respeito para com os professores e funcionários 
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No quesito da cordialidade e respeito para com os docentes e funcionários da instituição, os alunos, em uma 

parcela de 31,8% se julgaram excelentes. 22,7% acreditam serem ótimos. 18,2% se julgam bons. 9,1% se dizem 

regulares e 18,2% acreditam que são ruins. Em que pese haver uma parcela significativa de alunos que se 

acreditam excelentes ou ótimos nesse aspecto, é preciso incentivar a adoção de condutas mais cordiais e 

respeitosas para com os professores e colaboradores da Instituição, notadamente para que se tenha um 

ambiente agradável e, consequentemente, propício para uma aprendizagem mais efetiva. 

 

 Autoavaliação - Respeito às normas e condutas estabelecidas pela instituição 

 

 

 

No que se refere ao respeito às normas e condutas estabelecidas pela faculdade, 77,3% dos estudantes se 

avaliaram excelentes, enquanto que 22,7% se julgaram ótimos. 

 

 Autoavaliação - Adequação na postura 
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No tocante à adequação na postura, 45,5% dos estudantes se disseram excelentes, enquanto que 50% dos 

alunos se avaliaram ótimos. Presume-se que 4,5% dos acadêmicos se disseram bons nesse quesito, eis que não 

há quantificação no gráfico da parcela que se julgou dessa forma. 

 

 Autoavaliação - Colaboração com a limpeza e organização dos espaços 

 

 

 

63,6% dos alunos entendem que são excelentes no que diz respeito à colaboração com a limpeza e organização 

dos espaços da instituição, enquanto que 22,7% se dizem ótimos. Não se mostra possível quantificar o 

percentual dos alunos que se julgaram bons, regulares e ruins, na medida em que não consta do gráfico tal 

quantitativo. 
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 Autoavaliação - Colaboração com a conservação das salas de aula e equipamentos 

 

 

 

Num total de 22 alunos que responderam ao questionário, 72,7% se dizem excelentes quanto à colaboração 

com a conservação das salas de aula e equipamentos nela constantes. 9,1% dos estudantes se julgam ótimos, 

13,6% se avaliam bons e uma fração deduzida de 4,6% se entendem ruins nesse sentido (não há no gráfico a 

quantificação dos alunos que de fato se avaliaram ruins). 

 

 Autoavaliação - Consciência no uso de energia elétrica e água na instituição 
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Questionados acerca do nível de consciência para com o uso da energia elétrica e da água da faculdade, 68,2% 

dos alunos se avaliaram excelentes, 18,2% se disseram ótimos, 9,1% se julgaram bons. Presume-se que 4,5% 

dos estudantes se avaliaram regulares. 

 

 Autoavaliação - Solicitação de documentos, arquivos, relatórios e outros expedientes 

 

 

 

Perguntados se solicitam em tempo hábil documentos, arquivos, relatórios, dentre outros expedientes, 13,6% 

afirmaram que são excelentes nesse sentido, 31,85 se julgaram ótimos, 31,8% se disseram bons, 13,6% se 

avaliaram regulares e 9,1% se entenderam ruins. 

 

 Avaliação da Direção Geral – Cordialidade e respeito no tratamento com os alunos 
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Para 81,8% dos alunos, o Diretor Geral excelente no quesito cordialidade e respeito no relacionamento com 

eles. Já 18,2% o avaliam ótimo nesse aspecto. 

 

 Avaliação da Direção Geral – Solicitação de documentos ou outras solicitações 

 

 

 

Perguntados se o Diretor Geral solicita, em tempo hábil, os documentos referentes ao Curso ou outra 

solicitação, os discentes, em um percentual de 63,6% entenderam que o mesmo é excelente, 31,8% 

entenderam que é ótimo. Uma parcela presumida de 4,6% o considerou bom. 
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 Avaliação da Direção Geral – Promoção de encontros, reuniões entre professores, estudantes e 

funcionários. 

 

 

 

Para 81,8% dos alunos, o Diretor Geral excelente quanto à convocação de professores, estudantes e 

funcionários para discutir problemas e propostas de melhoria no relacionamento e bem estar de todos os que 

integram a faculdade. Já 18,2% o avaliam ótimo nesse aspecto. 

 

 Avaliação da Direção Geral – Esclarecimentos de informações necessárias 
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No tocante aos esclarecimentos das informações necessárias, 40,9% dos alunos avaliaram o Diretor Geral 

excelente, 45,5% o avaliaram ótimo, 9,1% o julgaram bom. Presumidamente, 4,5% dos alunos o avaliaram 

regular. 

 

 Avaliação da Direção Administrativa e Financeira – Cordialidade e respeito no relacionamento 

com os alunos 

 

 

 

No quesito cordialidade e respeito no relacionamento com os alunos, o Diretor Administrativo e Financeiro foi 

avaliado por 68,2% dos alunos como sendo excelente. Para 22,7% dos estudantes, o referido profissional é 

ótimo e para 9,1%, é bom. 

 

 Avaliação da Direção Administrativa e Financeira – Solicitação de documentos ou outras 

solicitações 
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Perguntados se o Diretor Administrativo e Financeiro solicita, em tempo hábil, os documentos referentes ao 

Curso ou outra solicitação, os discentes, em um percentual de 40,9% entenderam que o mesmo é excelente, 

50% entenderam que é ótimo e uma parcela de 9,1% o considerou bom. 

 Avaliação da Direção Administrativa e Financeira – Promoção de encontros, reuniões entre 

professores, estudantes e funcionários 

 

 

Para 63,6% dos alunos, o Diretor Administrativo e Financeiro excelente quanto à convocação de professores, 

estudantes e funcionários para discutir problemas e propostas de melhoria no relacionamento e bem estar de 

todos os que integram a faculdade. Já 22,7% o avaliam ótimo nesse aspecto. Segundo 9,1% dos estudantes, o 

Diretor é bom e para uma parcela presumida de 4,6% o Diretor é ruim. 
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 Avaliação da Direção Administrativa e Financeira – Esclarecimentos de informações necessárias 

 

 

No tocante aos esclarecimentos das informações necessárias, 54,5% dos alunos avaliaram o Diretor 

Administrativo e Financeiro excelente, 36,4% o avaliaram ótimo. Não se mostra possível presumir qual é 

quantitativo de alunos que avaliaram o Diretor Administrativo e Financeiro como sendo bom e regular.  

 

 Avaliação da Direção de Graduação – Cordialidade e respeito no relacionamento com os alunos 

 

 

 

No quesito cordialidade e respeito no relacionamento com os alunos, o Diretor de Graduação foi avaliado por 

72,7% dos alunos como sendo excelente. Para 22,7% dos estudantes, o referido profissional é ótimo. Para uma 

parcela presumida de 4,6%, o Diretor de Graduação é bom. 
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 Avaliação da Direção de Graduação – Solicitação de documentos ou outras solicitações 

 

 

 

Perguntados se o Diretor de Graduação solicita, em tempo hábil, os documentos referentes ao Curso ou outra 

solicitação, os discentes, em um percentual de 59,1% entenderam que o mesmo é excelente, 31,8% 

entenderam que é ótimo e uma parcela de 9,1% o considerou bom. 

 

 Avaliação da Direção de Graduação – Promoção de encontros, reuniões entre professores, 

estudantes e funcionários 
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Para 68,2% dos alunos, o Diretor de Graduação é excelente quanto à convocação de professores, estudantes 

e funcionários para discutir problemas e propostas de melhoria no relacionamento e bem estar de todos os 

que integram a faculdade. Já 27,3% o avaliam ótimo nesse aspecto. Segundo 9,1% dos estudantes, o Diretor é 

bom e para uma parcela presumida de 4,5% o Diretor é regular. 

 

 Avaliação da Direção de Graduação – Esclarecimentos de informações necessárias 

 

 

 

No tocante aos esclarecimentos das informações necessárias, 68,2% dos alunos avaliaram o Diretor de 

Graduação excelente, 27,3% o avaliaram ótimo. Presume-se que 4,5% dos alunos entendem que o Diretor de 

Graduação é bom nesse quesito.  

 Avaliação da Direção Adjunta de Graduação – Cordialidade e respeito no relacionamento com os 

alunos 

 



  

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

REFERÊNCIA: 2020  

 

Página 37 de 150 

 

 

 

No quesito cordialidade e respeito no relacionamento com os alunos, a Diretora Adjunta de Graduação foi 

avaliada por 68,2% dos alunos como sendo excelente. Para 31,8% dos estudantes, a referido profissional é 

ótima.  

 

 Avaliação da Diretoria Adjunta de Graduação – Solicitação de documentos ou outras solicitações 

 

 

 

Indagados se a Diretora Adjunta de Graduação solicita, em tempo hábil, os documentos referentes ao Curso 

ou outra solicitação, os discentes, em um percentual de 54,5% entenderam que a mesma é excelente, 36,4% 

entenderam que é ótima. Não se mostra possível presumir qual é quantitativo de alunos que avaliaram a 

Diretora Adjunta de Graduação como sendo boa e regular.  
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 Avaliação da Diretoria Adjunta de Graduação – Promoção de encontros, reuniões entre 

professores, estudantes e funcionários 

 

 

 

Para 63,6% dos alunos, a Diretora Adjunta de Graduação é excelente quanto à convocação de professores, 

estudantes e funcionários para discutir problemas e propostas de melhoria no relacionamento e bem estar de 

todos os que integram a faculdade. Já 22,7% a avaliam ótima nesse aspecto. Segundo 9,1% dos estudantes, a 

Diretor é boa e para uma parcela presumida de 4,6% a Diretora é regular. 

 

 Avaliação da Diretoria Adjunta de Graduação – Esclarecimentos de informações necessárias 
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No tocante aos esclarecimentos das informações necessárias, 59,1% dos alunos avaliaram a Diretora Adjunta 

de Graduação excelente, 36,4% a avaliaram ótima. Presume-se que 4,5% dos alunos entendem que a Diretora 

Adjunta de Graduação é boa nesse quesito.  

 

 Instalações Físicas e Recursos – Limpeza das salas, corredores e demais espaços 

 

 

 

Para 90,9% dos alunos a limpeza das salas, corredores e demais espaços da faculdade é excelente. O 

quantitativo de alunos que avaliaram a limpeza da instituição ótima ou boa não foi registrado no gráfico. 

 

 

  Instalações Físicas e Recursos – Ventilação e iluminação das salas 
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No quesito ventilação e iluminação das salas, 81,8% dos discentes avaliam a instituição como sendo excelente, 

já 13,6% dos alunos entendem que a faculdade é ótima nesse quesito. Tendo em vista que não consta a 

porcentagem exata de alunos que avaliaram a faculdade como sendo boa nesse aspecto, presume-se que 4,6% 

é o quantitativo de estudantes que assim avaliaram a instituição. 

 

 Instalações Físicas e Recursos – Recursos e equipamentos de apoio (multimídia, computadores e 

outros) 
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Questionados acerca dos recursos e equipamentos de apoio, 63,6% dos alunos entendem que a faculdade é 

excelente nesse sentido, 18,2% avaliam a instituição como ótima e 18,2% julgam o estabelecimento como 

sendo bom. 

 

 Instalações Físicas e Recursos – Qualidade do serviço de acesso (internet, programas específicos 

para as atividades de aula) 

 

 

 

Respondendo as indagações quanto à qualidade do serviço de acesso, 63,6% dos estudantes avaliaram a 

faculdade como sendo excelente, 13,6% julgaram a instituição como ótimo, 18,2% dos acadêmicos 

entenderam que a instituição é boa. Infere-se que 4,6% consideram a faculdade regular.  

 

 Instalações Físicas e Recursos – Acesso a portadores de necessidades especiais 
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No quesito acesso a portadores de necessidades especiais, 54,5% dos estudantes entendem que a instituição 

é excelente, ao passo que 31,8% avaliam que é ótima e 13,6% dizem que a faculdade é boa. 

 

 Imagem e Política Institucional – Política da mantenedora 

 

 

 

Questionados se a política da mantenedora é com a qualidade do ensino, com a formação de profissionais 

capacitados e com responsabilidade social, 72,7% dos estudantes entendem que a instituição é excelente 

nesse quesito, enquanto que 22,7% dos acadêmicos dizem que a faculdade é ótima nesse aspecto. Presume-

se que 4,6% dos alunos acreditam que a instituição é boa. 
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 Imagem e Política Institucional – Acesso aos diretores  

 

 

 

No que se refere ao acesso aos diretores da faculdade, 77,3% dos alunos entendem que a faculdade é 

excelente nesse sentido, ao passo que 22,7% acreditam que a instituição é ótima. 

 

 Imagem e Política Institucional – Cordialidade, respeito e ética no atendimento dos diretores 

 

 

 

Quanto à cordialidade, respeito e ética no atendimento por parte dos diretores, 81,8% dos alunos entendem 

que a instituição é excelente e 18,2% acreditam que a faculdade é ótima nesse quesito. 
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 Imagem e Política Institucional – Esclarecimentos de informações necessárias 

 

 

 

No tocante aos esclarecimentos das informações necessárias, 59,1% dos alunos avaliaram a instituição como 

sendo excelente, 36,4% a avaliaram como ótima. Presume-se que 4,5% dos alunos entenderam que a 

faculdade é boa nesse quesito.  

 

 Imagem e Política Institucional – Imagem da faculdade no meio acadêmico 

  

 

 

Para 68,2% dos alunos, a imagem da Faculdade de Direito 8 de Julho no meio acadêmico é excelente, para 

22,7% a imagem é ótima, enquanto que para 9,1% a imagem da instituição é boa. 
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 Imagem e Política Institucional – Imagem da faculdade na sociedade 

 

 

 

Para 63,6% dos alunos, a imagem da Faculdade de Direito 8 de Julho na sociedade é excelente, para 27,3% a 

imagem é ótima, enquanto que para 9,1% a imagem da instituição é boa. 

 

 Imagem e Política Institucional – Contribuição da faculdade para o desenvolvimento local e 

regional 
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Perguntados como avaliam a contribuição da Faculdade de Direito 8 de Julho para o desenvolvimento local e 

regional, 68,2% dos acadêmicos julgaram a faculdade excelente, 22,7% entendem que nesse sentido a 

faculdade é ótima e 9,1% acreditam que a faculdade é na contribuição para o desenvolvimento local e regional. 

 

 Site – Facilidade de uso  

 

 

 

No quesito facilidade de uso do site da instituição, 22,7% dos acadêmicos julgaram a faculdade ótima, 31,8% 

entendem que nesse sentido a faculdade é boa, 36,4% acreditam que a faculdade é regular, enquanto que 

9,1% entendem que a instituição é ruim nesse sentido.  

 

 Site – Layout da página 
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O layout da página foi objeto de avaliação por parte dos discentes. 27,3% dos alunos entendem que, nesse 

quesito, o site é excelente. Para 27,3% acreditam que o site é ótimo. 36,4% dizem que o site é bom. 9,1% 

julgam o site da faculdade regular. 

 

 Site – Informações disponibilizada 

 

 

 

Questionados acerca das informações disponibilizadas no site, 22,7% dos acadêmicos julgam o site da 

faculdade excelente, 31,8% dizem que a instituição é ótima, 27,3% acreditam que nesse sentido o site da 

faculdade é bom. Para 9,1% dos estudantes, o site é regular e 9,1% julgam o site da faculdade ruim. 
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 CPA – Qualidade do programa de autoavaliação institucional 

 

 

 

Quanto à qualidade do programa de autoavaliação institucional, 40,9% dos estudantes entendem que o 

programa de autoavaliação é excelente, 40,9% dos acadêmicos acreditam que o programa é ótimo, 13,6% 

dizem que o programa é bom. Presume-se que 4,6% dos alunos avaliam o programa de autoavaliação como 

sendo regular. 

 

 CPA – Regularidade da autoavaliação institucional (semestral/anual) 
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No que se refere à regularidade da autoavaliação institucional, 45,5% dos estudantes entendem que é 

excelente, 40,9% dos acadêmicos acreditam é ótima, 9,1% dizem que é boa. Presume-se que 4,6% dos alunos 

avaliam o programa de autoavaliação como sendo regular. Presume-se que 4,5% dos acadêmicos enxergam a 

regularidade da autoavaliação é regular. 

 

 CPA – Clareza nos critérios de autoavaliação institucional 

 

 

 

No tocante à clareza nos critérios de autoavaliação institucional, 40,9% dos alunos entendem que a CPA é 

excelente. 27,3% dos estudantes acreditam que a CPA é ótima. 22,7% julgam a CPA boa. Não é possível 

informar o percentual de alunos que reputam a CPA regular ou ruim. 

 

 Condutas adotadas pela Faculdade diante da pandemia do COVID-19 – Condução dos trabalhos 
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Para 50% dos alunos, a condução dos trabalhos da Faculdade de Direito 8 de Julho diante da pandemia do 

COVID-19 é excelente. Para 31,8% dos estudantes a faculdade é ótima nesse sentido. Presume-se que 4,6% 

dos alunos entendem que a faculdade é boa. 13,6% dos acadêmicos entendem que a instituição é regular.    

 

 Nível de aprendizado do conteúdo programático das disciplinas ministradas – Professor Evânio 

Moura 
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No tocante ao nível de aprendizado do conteúdo programático da disciplina Direito Penal I ministrada pelo 

Professor Evânio Moura, 63,6% dos estudantes o avaliaram excelente. 31,8% o reputaram ótimo. Presume-se 

que 4,6% julgam o professor regular. 

 

 Nível de aprendizado do conteúdo programático das disciplinas ministradas – Professor Plínio 

Moura 

 

 

 

No tocante ao nível de aprendizado do conteúdo programático da disciplina Introdução ao Estudo do Direito 

ministrada pelo Professor Plínio Moura, 81,8% dos estudantes o avaliaram excelente. 13,6% o reputaram 

ótimo. Presume-se que 4,6% julgam o professor bom. 

 

 Nível de aprendizado do conteúdo programático das disciplinas ministradas – Professora 

Fernanda Litiwinski 
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No tocante ao nível de aprendizado do conteúdo programático da disciplina Hermenêutica ministrada pela 

Professora Fernanda Litiwinski, 18,2% dos estudantes a avaliaram excelente. 31,8% a reputaram ótima. 31,8% 

a julgaram boa. Presume-se que 4,6% julgam a professora boa, enquanto que 13,6% a reputam ruim. 

 

 Nível de aprendizado do conteúdo programático das disciplinas ministradas – Professora 

Antonina Gallotti 
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No tocante ao nível de aprendizado do conteúdo programático da disciplina Metodologia Científica ministrada 

pela Professora Antonina Gallotti, 40,9% dos estudantes a avaliaram excelente. 40,9% a reputaram ótima. 

13,6% a julgaram boa. Presume-se que 13,6% julgam a professora boa, enquanto que 4,6% a reputam regular. 

 

 Nível de aprendizado do conteúdo programático das disciplinas ministradas – Professor Gustavo 

Calçado 

 

 

 

No tocante ao nível de aprendizado do conteúdo programático da disciplina Direito Constitucional I ministrada 

pelo Professor Gustavo Calçado, 27,3% dos estudantes o avaliaram excelente. 22,7% o reputaram ótimo. 

22,67% o julgaram bom. 9,1% julgam o professor regular, enquanto que 18,2% a reputam ruim. 

 

 Nível de aprendizado do conteúdo programático das disciplinas ministradas – Professor Marcus 

Everson 
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No tocante ao nível de aprendizado do conteúdo programático da disciplina Filosofia, ética e responsabilidade 

social ministrada pelo Professor Marcus Everson, 31,8% dos estudantes o avaliaram excelente. 36,4,7% o 

reputaram ótimo. 18,2% o julgaram bom. 13,6% julgam o professor regular. 

 

 Cumprimento de carga horária – Professor Evânio Moura 
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No tocante ao cumprimento de carga horária pelo Professor Evânio Moura, 72,7% dos estudantes o avaliaram 

excelente. 18,2% o reputaram ótimo. 9,1% o julgaram bom.  

 

 Cumprimento de carga horária – Professor Plínio Moura 

 

 

 

No tocante ao cumprimento de carga horária pelo Professor Plínio Moura, 81,8% dos estudantes o avaliaram 

excelente. 13,6% o reputaram ótimo. Presume-se que 4,6% o julgaram bom.  

 

 Cumprimento de carga horária – Professora Fernanda Litiwinski 
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No tocante ao cumprimento de carga horária pela Professora Fernanda Litiwinski, 63,6% dos estudantes a 

avaliaram excelente. 31,8% a reputaram ótima. Presume-se que 4,6% a julgaram boa. 

 

 Cumprimento de carga horária – Professora Antonina Gallotti 

 

 

 

No tocante ao cumprimento de carga horária pela Professora Antonina Gallotti, 72,7% dos estudantes a 

avaliaram excelente. 22,7% a reputaram ótima. Presume-se que 4,6% a julgaram boa. 
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 Cumprimento de carga horária – Professor Gustavo Calçado 

 

 

 

No tocante ao cumprimento de carga horária pelo Professor Gustavo Calçado, 59,1% dos estudantes o 

avaliaram excelente. 18,2% o reputaram ótimo. 9,1% o julgaram bom. 9,1% o avaliaram regular. Presume-se 

que 4,5% o julgaram ruim. 

 

 Cumprimento de carga horária – Professor Marcus Everson 

 

 

 



  

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

REFERÊNCIA: 2020  

 

Página 58 de 150 

 

No tocante ao cumprimento de carga horária pelo Professor Marcus Everson, 54,5% dos estudantes o 

avaliaram excelente. 27,3% o reputaram ótimo. 13,6% o julgaram bom. Presume-se que 4,6% o julgaram 

regular. 

 

 Acolhimento oferecido pela Direção Geral durante o período de pandemia 

 

 

 

No tocante ao acolhimento pela Direção Geral da faculdade durante o período de pandemia, 59,1% dos 

estudantes a avaliaram excelente. 27,3% a reputaram ótima. Presume-se que 4,5% o julgaram bom, ao passo 

que 9,1% a julgaram regular. 

 

 Disponibilidade da Direção Geral para fins de comunicação com os discentes 
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No que se refere à disponibilidade da Direção Geral da Faculdade de Direito 8 de Julho para fins de 

comunicação com os alunos para conhecimento de demandas dos mesmos, 72,7% dos alunos reputaram a 

Direção Geral excelente, 18,2% dos estudantes a avaliaram ótima. Não é possível inferir quantos por certo dos 

alunos julgam a Direção Geral é boa ou regular. 

 

 Atendimento da Direção Geral das demandas dos alunos 
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Questionados acerca do atendimento pela Direção Geral da Faculdade de Direito 8 de Julho, das demandas 

formuladas pelos alunos, 54,5% dos alunos a julgam excelente, 31,8% dos estudantes a avaliaram ótima, 9,1% 

dos acadêmicos a reputaram boa. Presume-se que 4,6% dos discentes entendem a Direção Geral da faculdade 

como sendo regular. 

 

 Acolhimento pela Direção Administrativa e Financeira aos alunos durante a pandemia 

 

 

 

Quanto ao acolhimento pela Direção Administrativa e Financeira da instituição aos alunos durante o período 

de pandemia do COVID-19, 50% dos estudantes a julgaram excelente, 22,7% dos acadêmicos a reputam ótima, 

22,7% dos estudantes a avaliaram boa. Presume-se que 4,6% dos acadêmicos entendem que a Direção 

Administrativa e Financeira é regular nesse aspecto. 

 

 Disponibilidade da Direção Administrativa e Financeira para fins de comunicação com os 

discentes 
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No que se refere à disponibilidade da Direção Administrativa e Financeira da Faculdade de Direito 8 de Julho 

para fins de comunicação com os alunos para conhecimento de demandas dos mesmos, 50% dos alunos 

reputaram a Direção excelente, 27,3% dos estudantes a avaliaram ótima. Para 22,7% dos acadêmicos a Direção 

Administrativa e Financeira é boa. 

 

 Atendimento da Direção Administrativa e Financeira das demandas dos alunos 
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Questionados acerca do atendimento pela Direção Administrativa e Financeira da Faculdade de Direito 8 de 

Julho, das demandas formuladas pelos alunos, 54,5% dos alunos a julgam excelente, 31,8% dos estudantes a 

avaliaram ótima, 9,1% dos acadêmicos a reputaram boa. Presume-se que 4,6% dos discentes entendem a 

Direção Geral da faculdade como sendo regular. 

 

 Acolhimento pela Direção de Graduação aos alunos durante a pandemia 

 

 

 

Quanto ao acolhimento pela Direção de Graduação da instituição aos alunos durante o período de pandemia 

do COVID-19, 68,2% dos estudantes a julgaram excelente, 18,2% dos acadêmicos a reputam ótima, 13,6% dos 

estudantes a avaliaram boa.  

 

 Disponibilidade da Direção de Graduação para fins de comunicação com os discentes 
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No que se refere à disponibilidade da Direção de Graduação da Faculdade de Direito 8 de Julho para fins de 

comunicação com os alunos para conhecimento de demandas dos mesmos, 63,6% dos alunos reputaram a 

Direção excelente, 22,7% dos estudantes a avaliaram ótima. Para 13,6% dos acadêmicos a Direção de 

Graduação é boa. 

 

 Atendimento da Direção de Graduação das demandas dos alunos 
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Questionados acerca do atendimento pela Direção de Graduação da Faculdade de Direito 8 de Julho, das 

demandas formuladas pelos alunos, 54,5% dos alunos a julgam excelente, 27,3% dos estudantes a avaliaram 

ótima, 18,2% dos acadêmicos a reputaram boa.  

 

 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PELOS DISCENTES DO 4º PERÍODO 

 

Os resultados referem-se às respostas do questionário elaborado para o corpo discente do 4º período, que 

conta com um total de 11 respostas ao questionário ao qual os alunos se submeteram.  

 

Os resultados estão apresentados em forma de gráficos, seguidos da análise dos dados. As sugestões de 

melhorias serão apresentadas no capítulo 4. 

 

 Autoavaliação - Respeito e cordialidade no tratamento com os colegas 

 

 

 

Dentro da temática da autoavaliação, os discentes foram questionados acerca do respeito e cordialidade no 

tratamento com os demais colegas. 63,6% dos alunos se avaliaram excelentes nesse quesito, 9,1% se julgaram 

ótimos, 18,2% se avaliaram bons, enquanto que 9,1% se entenderam regulares. 

 Autoavaliação - Cooperação com os funcionários e professores da instituição 
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No que se refere ao autoentendimento acerca do nível de cooperação com os funcionários e docentes da 

instituição, extrai-se do total de 11 respostas que 27,3% dos acadêmicos se julgam excelentes quanto a esse 

tópico, 54,5% se avaliam como sendo ótimos. Já 18,2% dos alunos se dizem bons. 

 

 Autoavaliação - Veiculação adequada de informações entre os colegas 

 

 

 

Perguntados como se consideram na veiculação de informações com os colegas, os discentes responderam 

em uma parcela de 36,4% que são excelentes, ao passo que 36,4% se disseram ótimos e 36,4% se julgaram 

bons nesse aspecto. 
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 Autoavaliação - Proposição de medidas para melhoria da instituição 

 

 

 

No que se refere à proposição de medidas para a melhoria da faculdade, 36,4% dos discentes se consideraram 

excelentes, 9,1% se disseram ótimos, 27,3% se entenderam como sendo bons, 18,2% se julgaram regulares e 

9,1% se declararam ruins. Não obstante parcela significativa dos alunos se entenderem excelentes ou ótimos 

nesse quesito, é importante fomentar a participação dos discentes em prol da constante melhoria da 

instituição. 

 

 Autoavaliação - Participação nas reuniões convocadas 

 

 

 

Questionados acerca da participação nas reuniões convocadas, 36,4% dos alunos se consideraram excelentes, 

27,3% dos acadêmicos se julgaram ótimos, 9,1% se disseram bons, 18,2% se afirmaram regulares nesse 

sentido, enquanto que 9,1% se afirmaram ruins. 
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 Autoavaliação - Assiduidade e pontualidade  

 

 

 

Perguntados como se avaliam no quesito assiduidade e pontualidade, 36,4% dos dissentes se consideram 

excelentes, 18,2% se consideram ótimos, 27,3% se dizem bons, ao passo que 18,2% se avaliaram ruins.  

 

 Autoavaliação - Cordialidade e respeito para com os professores e funcionários 

 

 

 

No quesito da cordialidade e respeito para com os docentes e funcionários da instituição, os alunos, em uma 

parcela de 54,5% se julgaram excelentes, 27,3% se acreditam ótimos, 18,2% se julgam bons. 
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 Autoavaliação - Respeito às normas e condutas estabelecidas pela instituição 

 

 

 

No que se refere ao respeito às normas e condutas estabelecidas pela faculdade, 54,5% dos estudantes se 

avaliaram excelentes, 27,3% se julgaram ótimos, enquanto que 18,2% dos acadêmicos se enxergam bons. 

 

 Autoavaliação - Adequação na postura 

 

 

 

No tocante à adequação na postura, 18,2% dos estudantes se disseram excelentes, 63,6% dos alunos se 

avaliaram ótimos. Já 18,2% dos acadêmicos se disseram bons nesse quesito. 
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 Autoavaliação - Colaboração com a limpeza e organização dos espaços 

 

 

 

72,7% dos alunos entendem que são excelentes no que diz respeito à colaboração com a limpeza e organização 

dos espaços da instituição, 9,1% se dizem ótimos. Para uma parcela de 18,2% dos estudantes se julgaram bons. 

 

 Autoavaliação - Colaboração com a conservação das salas de aula e equipamentos 

 

 

 

Num total de 11 alunos que responderam ao questionário, 81,8% se dizem excelentes quanto à colaboração 

com a conservação das salas de aula e equipamentos nela constantes. Já 18,2% dos estudantes se julgam 

ótimos. 
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 Autoavaliação - Consciência no uso de energia elétrica e água na instituição 

 

 

 

Questionados acerca do nível de consciência para com o uso da energia elétrica e da água da faculdade, 81,8% 

dos alunos se avaliaram excelentes, 9,1% se disseram ótimos, 9,1% se julgaram bons.  

 

 Autoavaliação - Solicitação de documentos, arquivos, relatórios e outros expedientes 
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Perguntados se solicitam em tempo hábil documentos, arquivos, relatórios, dentre outros expedientes, 54,5% 

afirmaram que são excelentes nesse sentido, 18,2% se julgaram ótimos, 9,1% se disseram bons e 18,2% se 

avaliaram regulares. 

 

 Avaliação da Direção Geral – Cordialidade e respeito no tratamento com os alunos 

 

 

 

Para 36,4% dos alunos, o Diretor Geral é excelente no quesito cordialidade e respeito no relacionamento com 

eles. 36,4% o avaliam ótimo nesse aspecto. Já 27,3% dos estudantes o avaliaram bom. 

 

 Avaliação da Direção Geral – Solicitação de documentos ou outras solicitações 
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Perguntados se o Diretor Geral solicita, em tempo hábil, os documentos referentes ao Curso ou outra 

solicitação, os discentes, em um percentual de 36,4% entenderam que o mesmo é excelente. 9,1% entenderam 

que é ótimo. Uma parcela presumida de 18,2% o considerou bom, enquanto que 36,4% o avaliaram regular. 

 

 Avaliação da Direção Geral – Promoção de encontros, reuniões entre professores, estudantes e 

funcionários. 

 

 

 

Para 18,2% dos alunos, o Diretor Geral excelente quanto à convocação de professores, estudantes e 

funcionários para discutir problemas e propostas de melhoria no relacionamento e bem estar de todos os que 

integram a faculdade. 9,1% o avaliam ótimo nesse aspecto. 27,3%, dos alunos o avaliaram bom nesse sentido. 

27,3% dos acadêmicos julgaram o Diretor Geral regular, ao passo que 18,2% dos alunos reputaram o Diretor 

ruim nesse quesito. 

 

 Avaliação da Direção Geral – Esclarecimentos de informações necessárias 
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No tocante aos esclarecimentos das informações necessárias, 18,2% dos alunos avaliaram o Diretor Geral 

excelente, 36,4% o avaliaram bom. Uma parcela de 45,5% dos alunos o avaliou regular. 

 

 Avaliação da Direção Administrativa e Financeira – Cordialidade e respeito no relacionamento 

com os alunos 

 

 

 

No quesito cordialidade e respeito no relacionamento com os alunos, o Diretor Administrativo e Financeiro foi 

avaliado por 27,3% dos alunos como sendo excelente. Para 18,2% dos estudantes, o referido profissional é 

ótimo. Para 36,4%, é bom, ao passo que 18,2% dos alunos o avaliaram regular. 
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 Avaliação da Direção Administrativa e Financeira – Solicitação de documentos ou outras 

solicitações 

 

 

 

Perguntados se o Diretor Administrativo e Financeiro solicita, em tempo hábil, os documentos referentes ao 

Curso ou outra solicitação, os discentes, em um percentual de 18,2% entenderam que o mesmo é excelente, 

18,2% entenderam que é ótimo. Uma parcela de 36,4% o considerou bom, sendo que 27,3% dos acadêmicos 

o avaliaram regular. 

 

 Avaliação da Direção Administrativa e Financeira – Promoção de encontros, reuniões entre 

professores, estudantes e funcionários 
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Para 9,1% dos alunos, o Diretor Administrativo e Financeiro excelente quanto à convocação de professores, 

estudantes e funcionários para discutir problemas e propostas de melhoria no relacionamento e bem estar de 

todos os que integram a faculdade. Já 18,2% o avaliam ótimo nesse aspecto. Segundo 18,2% dos estudantes, 

o Diretor é bom. Para uma parcela de 27,3% o Diretor é regular, enquanto que outros 27,3% entendem que o 

Diretor Administrativo e Financeiro é ruim. 

 

 Avaliação da Direção Administrativa e Financeira – Esclarecimentos de informações necessárias 

 

 

 

No tocante aos esclarecimentos das informações necessárias, 9,1% dos alunos avaliaram o Diretor 

Administrativo e Financeiro excelente, 36,4% o avaliaram bom. Para 36,4% dos acadêmicos, o Diretor é regular, 

enquanto que 18,2% dos estudantes avaliaram o Diretor Administrativo e Financeiro ruim. 
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 Avaliação da Direção de Graduação – Cordialidade e respeito no relacionamento com os alunos 

 

 

 

No quesito cordialidade e respeito no relacionamento com os alunos, o Diretor de Graduação foi avaliado por 

63,6% dos alunos como sendo excelente. Para 18,2% dos estudantes, o referido profissional é ótimo. Para uma 

parcela presumida de 9,1%, o Diretor de Graduação é bom, sendo que 9,1% dos acadêmicos avaliaram o 

Diretor de Graduação com sendo bom. 

 

 Avaliação da Direção de Graduação – Solicitação de documentos ou outras solicitações 
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Perguntados se o Diretor de Graduação solicita, em tempo hábil, os documentos referentes ao Curso ou outra 

solicitação, os discentes, em um percentual de 54,5% entenderam que o mesmo é excelente. 36,4% 

entenderam que é ótimo e uma parcela de 9,1% o considerou regular. 

 

 Avaliação da Direção de Graduação – Promoção de encontros, reuniões entre professores, 

estudantes e funcionários 

 

 

 

Para 72,7% dos alunos, o Diretor de Graduação é excelente quanto à convocação de professores, estudantes 

e funcionários para discutir problemas e propostas de melhoria no relacionamento e bem estar de todos os 

que integram a faculdade. Já 18,2% o avaliam ótimo nesse aspecto. Segundo 9,1% dos estudantes, o Diretor é 

regular. 

 

 Avaliação da Direção de Graduação – Esclarecimentos de informações necessárias 
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No tocante aos esclarecimentos das informações necessárias, 54,5% dos alunos avaliaram o Diretor de 

Graduação excelente, 18,2% o avaliaram ótimo. 27,3% dos alunos entendem que o Diretor de Graduação é 

bom nesse quesito.  

 

 Avaliação da Direção Adjunta de Graduação – Cordialidade e respeito no relacionamento com os 

alunos 

 

 

 

No quesito cordialidade e respeito no relacionamento com os alunos, a Diretora Adjunta de Graduação foi 

avaliada por 27,3% dos alunos como sendo excelente. Para 18,2% dos estudantes, a referida profissional é 

ótima. 36,4% dos estudantes avaliaram a Diretora boa, ao passo que 18,2% dos alunos julgaram a profissional 

regular.  
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 Avaliação da Diretoria Adjunta de Graduação – Solicitação de documentos ou outras solicitações 

 

 

 

Indagados se a Diretora Adjunta de Graduação solicita, em tempo hábil, os documentos referentes ao Curso 

ou outra solicitação, os discentes, em um percentual de 36,4% entenderam que a mesma é excelente, 27,3% 

entenderam que é ótima. 18,2% dos estudantes reputam a Diretora Adjunta de Graduação boa. Já para 9,1% 

doa alunos, a Diretora é regular nesse quesito e para 9,1% a mesma é ruim.  

 

 Avaliação da Diretoria Adjunta de Graduação – Promoção de encontros, reuniões entre 

professores, estudantes e funcionários 
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Para 27,3% dos alunos, a Diretora Adjunta de Graduação é excelente quanto à convocação de professores, 

estudantes e funcionários para discutir problemas e propostas de melhoria no relacionamento e bem estar de 

todos os que integram a faculdade. Já 9,1% a avaliam ótima nesse aspecto. Segundo 54,5% dos estudantes, a 

Diretor é boa e para uma parcela de 9,1% a Diretora é regular. 

 

 Avaliação da Diretoria Adjunta de Graduação – Esclarecimentos de informações necessárias 

 

 

 

No tocante aos esclarecimentos das informações necessárias, 19,2% dos alunos avaliaram a Diretora Adjunta 

de Graduação excelente, 36,4% a avaliaram ótima. Presume-se que 27,3% dos alunos entendem que a Diretora 

Adjunta de Graduação é boa nesse quesito. Já 18,2% dos estudantes entendem que a Diretora é ruim. 
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 Instalações Físicas e Recursos – Limpeza das salas, corredores e demais espaços 

 

 

 

Para 72,7% dos alunos a limpeza das salas, corredores e demais espaços da faculdade é excelente. Para 27,3% 

dos estudantes a instituição é ótima nesse aspecto. 

 

 Instalações Físicas e Recursos – Ventilação e iluminação das salas 
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No quesito ventilação e iluminação das salas, 81,8% dos discentes avaliam a instituição como sendo excelente, 

já 9,1% dos alunos entendem que a faculdade é ótima nesse quesito. Para 9,1% dos estudantes, a instituição 

é boa. 

 

 Instalações Físicas e Recursos – Recursos e equipamentos de apoio (multimídia, computadores e 

outros) 

 

 

 

Questionados acerca dos recursos e equipamentos de apoio, 54,5% dos alunos entendem que a faculdade é 

excelente nesse sentido, 18,2% avaliam a instituição como ótima, 9,1% julgam o estabelecimento como sendo 

bom, ao passo que 18,2% dos alunos reputaram a faculdade regular. 

 

 Instalações Físicas e Recursos – Qualidade do serviço de acesso (internet, programas específicos 

para as atividades de aula) 
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Respondendo as indagações quanto à qualidade do serviço de acesso, 36,4% dos estudantes avaliaram a 

faculdade como sendo excelente, 27,3% julgaram a instituição como ótimo, 9,1% dos acadêmicos entenderam 

que a instituição é boa. Infere-se que 27,3% consideram a faculdade regular.  

 

 Instalações Físicas e Recursos – Acesso a portadores de necessidades especiais 

 

 

 

No quesito acesso a portadores de necessidades especiais, 45,5% dos estudantes entendem que a instituição 

é excelente. 9,1% avaliam que é ótima. 27,3% dizem que a faculdade é boa. Para 18,2% dos acadêmicos a 

faculdade é regular. 
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 Imagem e Política Institucional – Política da mantenedora 

 

 

 

Questionados se a política da mantenedora é com a qualidade do ensino, com a formação de profissionais 

capacitados e com responsabilidade social, 45,5% dos estudantes entendem que a instituição é excelente 

nesse quesito, enquanto que 36,4% dos acadêmicos dizem que a faculdade é ótima nesse aspecto. Para 18,2% 

dos alunos acreditam que a instituição é boa. 

 

 Imagem e Política Institucional – Acesso aos diretores  
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No que se refere ao acesso aos diretores da faculdade, 45,5% dos alunos entendem que a faculdade é 

excelente nesse sentido. 27,3% acreditam que a instituição é ótima. 9,1% dos acadêmicos acreditam que a 

instituição é boa. Já para 18,2% dos alunos, a faculdade é regular. 

 Imagem e Política Institucional – Cordialidade, respeito e ética no atendimento dos diretores 

 

 

 

Quanto à cordialidade, respeito e ética no atendimento por parte dos diretores, 63,6% dos alunos entendem 

que a instituição é excelente. 18,2% acreditam que a faculdade é ótima nesse quesito. Para 18,2% dos 

estudantes a faculdade é boa nesse aspecto. 

 

 Imagem e Política Institucional – Esclarecimentos de informações necessárias 
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No tocante aos esclarecimentos das informações necessárias, 36,4% dos alunos avaliaram a instituição como 

sendo excelente. 27,3% a avaliaram como ótima. 27,3% dos alunos entendem que a faculdade é boa nesse 

quesito, enquanto que 9,1% dos estudantes acreditam que a instituição é regular. 

 

 Imagem e Política Institucional – Imagem da faculdade no meio acadêmico 

 

 

 

Para 45,5% dos alunos, a imagem da Faculdade de Direito 8 de Julho no meio acadêmico é excelente. Para 

27,3% a imagem é ótima, enquanto que para 27,3% a imagem da instituição é boa. 

 

 Imagem e Política Institucional – Imagem da faculdade na sociedade 
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Para 63,6% dos alunos, a imagem da Faculdade de Direito 8 de Julho na sociedade é excelente. Para 9,1% a 

imagem é ótima, enquanto que para 27,3% a imagem da instituição é boa.  

 

 Imagem e Política Institucional – Contribuição da faculdade para o desenvolvimento local e 

regional 

 

 

 

Perguntados como avaliam a contribuição da Faculdade de Direito 8 de Julho para o desenvolvimento local e 

regional, 54,5% dos acadêmicos julgaram a faculdade excelente, 18,2% entendem que nesse sentido a 
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faculdade é ótima e 27,3% acreditam que a faculdade é boa na contribuição para o desenvolvimento local e 

regional. 

 

 Site – Facilidade de uso  

 

 

 

No quesito facilidade de uso do site da instituição, 18,2% dos acadêmicos julgaram a faculdade ótima, 27,3% 

entendem que nesse sentido a faculdade é boa, 27,3% acreditam que a faculdade é regular, enquanto que 

27,3% entendem que a instituição é ruim nesse sentido.  

 

 Site – Layout da página 
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O layout da página foi objeto de avaliação por parte dos discentes. 36,4% dos alunos entendem que, nesse 

quesito, o site é excelente. 9,1% acreditam que o site é ótimo. 36,4% dizem que o site é bom. 9,1% julgam o 

site da faculdade regular, enquanto que 9,1% reputam o site ruim. 

 

 Site – Informações disponibilizada 

 

 

 

Questionados acerca das informações disponibilizadas no site, 27,3% dos acadêmicos julgam o site da 

faculdade excelente, 9,1% dizem que a instituição é ótima, 27,3% acreditam que nesse sentido o site da 

faculdade é bom. Para 27,3% dos estudantes, o site é regular e 9,1% julgam o site da faculdade ruim. 

 

 CPA – Qualidade do programa de autoavaliação institucional 
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Quanto à qualidade do programa de autoavaliação institucional, 27,3% dos estudantes entendem que o 

programa de autoavaliação é excelente, 9,1% dos acadêmicos acreditam que o programa é ótimo, 27,3% dizem 

que o programa é bom. 27,3% dos alunos avaliam o programa de autoavaliação como sendo regular, ao passo 

que 9,1% dos estudantes reputam o referido programa ruim. 

 

 CPA – Regularidade da autoavaliação institucional (semestral/anual) 

 

 

 

No que se refere à regularidade da autoavaliação institucional, 27,3% dos estudantes entendem que é 

excelente, 9,1% dos acadêmicos acreditam ser ótima, 36,4% dizem que é boa. 18,2% dos alunos avaliam o 
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programa de autoavaliação como sendo regular. Já 9,1% dos acadêmicos enxergam a regularidade da 

autoavaliação é ruim. 

 

 CPA – Clareza nos critérios de autoavaliação institucional 

 

 

 

No tocante à clareza nos critérios de autoavaliação institucional, 18,2% dos alunos entendem que a CPA é 

excelente. 27,3% dos estudantes acreditam que a CPA é ótima. 18,2% julgam a CPA boa. Para 36,4% dos 

acadêmicos a CPA é regular nesse quesito. 

 

 Condutas adotadas pela Faculdade diante da pandemia do COVID-19 – Condução dos trabalhos 
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Para 36,4% dos alunos, a condução dos trabalhos da Faculdade de Direito 8 de Julho diante da pandemia do 

COVID-19 é excelente. Para 9,1% dos estudantes a faculdade é ótima nesse sentido. 27,3% dos alunos 

entendem que a faculdade é boa. 27,3% dos acadêmicos entendem que a instituição é regular.    

 

 Nível de aprendizado do conteúdo programático das disciplinas ministradas – Professor Gustavo 

Calçado 
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No tocante ao nível de aprendizado do conteúdo programático da disciplina Direito Constitucional III 

ministrada pelo Professor Gustavo Calçado, 27,3% dos estudantes o avaliaram excelente, 27,3% o reputaram 

ótimo, 18,2% julgam o professor bom, enquanto que 27,3% dos alunos avaliaram o professor regular. 

 

 Nível de aprendizado do conteúdo programático das disciplinas ministradas – Professor Plínio 

Moura 

 

 

No tocante ao nível de aprendizado do conteúdo programático da disciplina Direito das Obrigações ministrada 

pelo Professor Plínio Moura, 100% dos estudantes o avaliaram excelente.  

 

 Nível de aprendizado do conteúdo programático das disciplinas ministradas – Professor Gabriel 

Nogueira 
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No tocante ao nível de aprendizado do conteúdo programático da disciplina Direito Penal III ministrada pelo 

Professor Gabriel Nogueira, 36,4% dos estudantes o avaliaram excelente. 18,2% o reputaram ótimo. 27,3% o 

julgaram bom. Já 18,2% julgam o professor regular. 

 

 Nível de aprendizado do conteúdo programático das disciplinas ministradas – Professor Tiago 

Bockie 
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No tocante ao nível de aprendizado do conteúdo programático da disciplina Direito Administrativo I ministrada 

pelo Professor Tiago Bockie, 54,5% dos estudantes o avaliaram excelente. 18,2% o reputaram ótimo. 18,2% o 

julgaram bom, ao passo que 9,1% julgam o professor regular. 

 

 Nível de aprendizado do conteúdo programático das disciplinas ministradas – Professor Lucas 

Cardinali 
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No tocante ao nível de aprendizado do conteúdo programático da disciplina Introdução ao Estudo do Direito 

Processual ministrada pelo Professor Lucas Cardinali, 54,5% dos estudantes o avaliaram excelente, 36,4% o 

reputaram ótimo, enquanto que 9,1% o reputam bom. 

 

 Cumprimento de carga horária – Professor Gustavo Calçado 
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No tocante ao cumprimento de carga horária pelo Professor Gustavo Calçado, 63,6% dos estudantes o 

avaliaram excelente. 27,3% o reputaram ótimo. 9,1% o julgaram regular.  

 

 Cumprimento de carga horária – Professor Plínio Moura 

 

 

 

No tocante ao cumprimento de carga horária pelo Professor Plínio Moura, 100% dos estudantes o avaliaram 

excelente.  

 

 Cumprimento de carga horária – Professor Gabriel Nogueira 
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No tocante ao cumprimento de carga horária pelo Professor Gabriel Nogueira, 72,7% dos estudantes o 

avaliaram excelente. 9,1% o reputaram ótimo. 9,1% o julgaram bom e 9,1% o avaliaram regular. 

 

 Cumprimento de carga horária – Professor Tiago Bockie 

 

 

 

No tocante ao cumprimento de carga horária pelo Professor Tiago Bockie, 63,6% dos estudantes o avaliaram 

excelente. 18,2% o reputaram ótimo e 18,2% o julgaram bom. 
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 Cumprimento de carga horária – Professor Lucas Cardinali 

 

 

 

No tocante ao cumprimento de carga horária pelo Professor Lucas Cardinali, 90,9% dos estudantes o avaliaram 

excelente e 9,1% o reputaram ótimo.  

 

 Acolhimento oferecido pela Direção Geral durante o período de pandemia 
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No tocante ao acolhimento pela Direção Geral da faculdade durante o período de pandemia, 27,3% dos 

estudantes a avaliaram excelente. 18,2% a reputaram ótima, 27,3% a julgaram boa, 18,2% a julgaram regular, 

enquanto que 9,1% a reputaram ruim. 

 

 Disponibilidade da Direção Geral para fins de comunicação com os discentes 

 

 

 

No que se refere à disponibilidade da Direção Geral da Faculdade de Direito 8 de Julho para fins de 

comunicação com os alunos para conhecimento de demandas dos mesmos, 36,4% dos alunos reputaram a 

Direção Geral excelente, 9,1% dos estudantes a avaliaram ótima, 27,3% a reputaram boa, 9,1% a avaliaram 

regular, ao passo que 18,2% a julgaram ruim. 

 

 Atendimento da Direção Geral das demandas dos alunos 
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Questionados acerca do atendimento pela Direção Geral da Faculdade de Direito 8 de Julho, das demandas 

formuladas pelos alunos, 18,2% dos alunos a julgam excelente, 18,2% dos estudantes a avaliaram ótima, 27,3% 

dos acadêmicos a reputaram boa, 27,3% dos discentes entendem a Direção Geral da faculdade como sendo 

regular e 9,1% dos alunos avaliam a Direção ruim nesse ponto. 

 

 Acolhimento pela Direção Administrativa e Financeira aos alunos durante a pandemia 
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Quanto ao acolhimento pela Direção Administrativa e Financeira da instituição aos alunos durante o período 

de pandemia do COVID-19, 9,1% dos estudantes a julgaram excelente, 36,4% dos acadêmicos a reputam ótima, 

18,2% dos estudantes a avaliaram boa, 27,3% dos acadêmicos entendem que a Direção Administrativa e 

Financeira é regular nesse aspecto, enquanto 9,1% acreditam que a Direção Administrativa e Financeira e ruim. 

 

 Disponibilidade da Direção Administrativa e Financeira para fins de comunicação com os 

discentes 

 

 

 

No que se refere à disponibilidade da Direção Administrativa e Financeira da Faculdade de Direito 8 de Julho 

para fins de comunicação com os alunos para conhecimento de demandas dos mesmos, 9,1% dos alunos 

reputaram a Direção excelente, 27,3% dos estudantes a avaliaram boa. Para 45,5% dos acadêmicos a Direção 

Administrativa e Financeira é regular, enquanto que 18,2% dos estudantes julgam a Direção Administrativa e 

Financeira ruim. 

 

 Atendimento da Direção Administrativa e Financeira das demandas dos alunos 
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Questionados acerca do atendimento pela Direção Administrativa e Financeira da Faculdade de Direito 8 de 

Julho, das demandas formuladas pelos alunos, 9,1% dos alunos a julgam excelente, 9,1% dos estudantes a 

avaliaram ótima, 27,3% dos acadêmicos a reputaram boa, 36,4% dos discentes entendem a Direção Geral da 

faculdade como sendo regular e 18,2% dos alunos dizem que a Administrativa e Financeira é ruim nesse 

aspecto. 

 

 Acolhimento pela Direção de Graduação aos alunos durante a pandemia 
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Quanto ao acolhimento pela Direção de Graduação da instituição aos alunos durante o período de pandemia 

do COVID-19, 45,5% dos estudantes a julgaram excelente, 36,4% dos acadêmicos a reputam ótima, 9,1% dos 

estudantes a avaliaram boa e 9,1% dos alunos a julgaram regular.  

 

 Disponibilidade da Direção de Graduação para fins de comunicação com os discentes 

 

 

 

No que se refere à disponibilidade da Direção de Graduação da Faculdade de Direito 8 de Julho para fins de 

comunicação com os alunos para conhecimento de demandas dos mesmos, 45,5% dos alunos reputaram a 

Direção excelente, 45,5% dos estudantes a avaliaram ótima, enquanto que para 9,1% dos acadêmicos a 

Direção de Graduação é ruim nesse quesito. 

 

 Atendimento da Direção de Graduação das demandas dos alunos 
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Questionados acerca do atendimento pela Direção de Graduação da Faculdade de Direito 8 de Julho das 

demandas formuladas pelos alunos, 27,3% dos alunos a julgam excelente, 45,5% dos estudantes a avaliaram 

ótima, 18,2% dos acadêmicos a reputaram boa e 9,1% dos alunos entendem que a Direção de Graduação é 

regular nesse sentido.  

 

 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PELO CORPO DOCENTE 

 

Um total de oito professores, integrantes do Corpo Docente da Faculdade de Direito 8 de Julho responderam 

aos questionamentos formulados. Os resultados serão abaixo apresentados. 

 

 Autoavaliação – Respeito e cordialidade no tratamento com os colegas 
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No quesito respeito e cordialidade no tratamento com os colegas, 100% dos integrantes do corpo docente se 

avaliaram excelentes. 

 

 Autoavaliação – Cooperação com os demais funcionários 

 

 

 

87,5% se consideram excelentes no que se refere à cooperação com os demais funcionários da instituição, ao 

passo que 12,5% se dizem ótimos. 
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 Autoavaliação – Preocupação com a solução de eventuais problemas 

 

 

 

No quesito preocupação com a solução de eventuais problemas 1005 dos professores se julgaram excelentes. 

 

 Autoavaliação – Veiculação adequada de informações entre os colegas 

 

 

 

Perguntados se veiculam adequadamente as informações entre os colegas, 62,5% dos docentes se disseram 

excelentes, 25% se avaliaram ótimos, ao passo que 12,5% dos professores se reputaram bons. 
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 Autoavaliação – Atendimento a funcionários, alunos e demais pessoas 

 

 

 

Questionados se atendem com presteza e eficiência funcionários, alunos e demais pessoas que solicitam 

serviços, 87,5% dos professores se afirmaram excelentes, ao passo que 12,5% dos docentes se avaliaram 

ótimos. 

 

 Autoavaliação – Participação nas reuniões convocadas 

 

 

 

Indagados se participam das reuniões convocadas pelo superior hierárquico, 87,5% dos professores se 

avaliaram excelentes, enquanto que 12,5% dos docentes se julgaram bons. 
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 Autoavaliação – Qualidade do serviço 

 

 

 

No quesito “serviço bem feito”, 62,5% dos professores se consideram excelentes, enquanto que 37,5% se 

avaliaram ótimos. 

 

 Autoavaliação – Condições de serviço 

 

 

 

Para 87,5% dos docentes, as condições de serviço oferecidas são excelentes. Já para 12,5% dos professores, as 

condições oferecidas são ótimas. 
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 Autoavaliação – Assiduidade e pontualidade 

 

 

 

75% dos docentes se julgam assíduos e pontuais, 12,5% dos professores se avaliam ótimos, enquanto que 

12,5% se dizem bons. 

 

 Avaliação dos discentes – Tratamento dispensado pelos alunos 

 

 

 

Para 75% dos professores, o tratamento dispensado pelos discentes é excelente, 12,5% acreditam que tal 

tratamento é ótimo, enquanto que 12,5% julgam que o tratamento é bom. 
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 Avaliação dos discentes – Colaboração dos acadêmicos para a manutenção da limpeza 

 

 

 

Indagados se os discentes colaboram para a manutenção da limpeza e organização dos espaços da instituição, 

62,5% dos professores responderam que os alunos são excelentes quanto a esse ponto, ao passo que 37,5% 

dos docentes julgara os alunos ótimos. 

 

 Avaliação dos discentes – Colaboração com a conservação das salas de aula 

 

 

 

Para 75% dos professores, os alunos são excelentes no quesito colaboração com a conservação das salas de 

aula, enquanto que 25% os julgam ótimos. 
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 Avaliação dos discentes – Consciência no uso da energia elétrica e água da faculdade 

 

 

 

Para 62,5% dos professores, os alunos são excelentes em demonstrar consciência no uso da energia elétrica e 

água da faculdade, enquanto que para 37,5% dos docentes os alunos são ótimos. 

 

 Avaliação dos discentes – Solicitação de documentos, arquivos, relatórios e outros expedientes 

 

 

 

De acordo com 62,5% dos professores, os alunos são excelentes em solicitar em tempo hábil documentos, 

arquivos, relatórios e outros expedientes, enquanto que 37,5% dos docentes os julgam ótimos. 
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 Avaliação da Diretoria Geral – Cordialidade e respeito no relacionamento com os professores 

 

 

 

No que se refere à cordialidade e respeito no tratamento com os professores, 87,5% dos docentes avaliaram 

o Diretor Geral excelente, enquanto que 12,5% dos professores julgaram o Diretor ótimo nesse sentido. 

 

 Avaliação da Diretoria Geral – Solicitação de documentos referentes ao curso ou outras 

solicitações 

 

 

 

Para 75% dos professores, o Diretor Geral é excelente em solicitar em tempo hábil os documentos referentes 

ao curso bem como em fazer outras solicitações. Já para 25% dos docentes, o Diretor é ótimo nesse ponto. 
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 Avaliação da Diretoria Geral – Promoção de encontros, reuniões entre professores, acadêmicos 

e funcionários para discussão de problemas  

 

 

 

87,5% dos professores entendem que o Diretor Geral é excelente em promover encontros e reuniões com 

professores, alunos e funcionários para discutir problemas e propostas de melhoria no relacionamento e bem-

estar. 12,5% dos docentes o julgam ótimos. 

 

 Avaliação da Diretoria Geral – Respeito aos procedimentos estabelecidos pela instituição 
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Segundo 75% dos professores o Diretor Geral é excelente em respeitar os procedimentos estabelecidos pela 

instituição. Para 25% dos docentes, o Diretor Geral é ótimo nesse quesito. 

 

 Avaliação da Diretoria Financeira e Administrativa  – Cordialidade e respeito no relacionamento 

com os professores 

 

 

 

No que se refere à cordialidade e respeito com os docentes, 75% deles avaliaram o Diretor Financeiro e 

Administrativo excelente. 12,5% o avaliaram ótimo e 12,5% o julgaram ruim. 

 

 Avaliação da Diretoria Financeira e Administrativa – Solicitação de documentos referentes ao 

curso ou outras solicitações. 
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Para 75% dos professores, o Diretor Financeiro e Administrativo é excelente nesse quesito, 12,5% o avaliam 

ótimo, ao passo que 12,5% o julgam ruim. 

 

 Avaliação da Diretoria Financeira e Administrativa – Promoção de encontros, reuniões entre 

professores, acadêmicos e funcionários para discussão de problemas 

 

 

 

62,5% dos professores entendem que o Diretor Financeiro e Administrativo é excelente em promover 

encontros e reuniões com professores, alunos e funcionários para discutir problemas e propostas de melhoria 

no relacionamento e bem-estar. 37,5% dos docentes o julgam ótimos. 
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 Avaliação da Diretoria Financeira e Administrativa – Respeito aos procedimentos estabelecidos 

pela instituição 

 

 

 

Segundo 75% dos professores o Diretor Financeiro e Administrativo é excelente em respeitar os procedimentos 

estabelecidos pela instituição. Para 12,5% dos docentes, o Diretor Geral é ótimo nesse quesito, enquanto que 

para 12,5% dos docentes, o Diretor Financeiro e Administrativo é ruim nesse quesito. 

 

 Avaliação da Diretoria de Graduação – Cordialidade e respeito no relacionamento com os 

professores 
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No que se refere à cordialidade e respeito no tratamento com os professores, 100% dos docentes avaliaram o 

Diretor Geral excelente. 

 

 Avaliação da Diretoria de  Graduação – Solicitação de documentos referentes ao curso ou outras 

solicitações 

 

 

 

Para 87,5% dos professores, o Diretor de Graduação é excelente em solicitar em tempo hábil os documentos 

referentes ao curso bem como em fazer outras solicitações. Já para 12,5% dos docentes, o Diretor é ótimo 

nesse ponto. 

 

 Avaliação da Diretoria Graduação – Promoção de encontros, reuniões entre professores, 

acadêmicos e funcionários para discussão de problemas 
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100% dos professores entendem que o Diretor de Graduação é excelente em promover encontros e reuniões 

com professores, alunos e funcionários para discutir problemas e propostas de melhoria no relacionamento e 

bem-estar.  

 

 Avaliação da Diretoria de Graduação – Respeito aos procedimentos estabelecidos pela instituição 

 

 

 

Segundo 87,5% dos professores o Diretor de Graduação é excelente em respeitar os procedimentos 

estabelecidos pela instituição. Para 12,5% dos docentes, o Diretor é ótimo nesse quesito. 
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 Avaliação da Diretoria Adjunta de Graduação – Cordialidade e respeito no relacionamento com 

os professores 

 

 

 

No que se refere à cordialidade e respeito no tratamento com os professores, 75% dos docentes avaliaram a 

Diretora Adjunta de Graduação excelente, enquanto que 25% dos professores julgaram a Diretora ótima nesse 

sentido. 

 

 Avaliação da Diretoria Adjunta de Graduação – Solicitação de documentos referentes ao curso ou 

outras solicitações 

 

 

 



  

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

REFERÊNCIA: 2020  

 

Página 121 de 150 

 

Para 75% dos professores, a Diretora Adjunta de Graduação é excelente em solicitar em tempo hábil os 

documentos referentes ao curso bem como em fazer outras solicitações. Já para 25% dos docentes, a Diretora 

é ótima nesse ponto. 

 

 Avaliação da Diretoria Adjunta de Graduação – Promoção de encontros, reuniões entre 

professores, acadêmicos e funcionários para discussão de problemas 

 

 

 

87,5% dos professores entendem que a Diretora Adjunta de Graduação é excelente em promover encontros e 

reuniões com professores, alunos e funcionários para discutir problemas e propostas de melhoria no 

relacionamento e bem-estar. 12,5% dos docentes entendem que a Diretora é ótima nesse sentido. 

 

 Avaliação da Diretoria Adjunta de Graduação – Respeito aos procedimentos estabelecidos pela 

instituição 
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Segundo 75% dos professores a Diretora Adjunta de Graduação é excelente em respeitar os procedimentos 

estabelecidos pela instituição. Para 25% dos docentes, a Diretora é ótimo nesse quesito. 

 

 Avaliação dos Funcionários – Cordialidade e respeito no relacionamento com os professores 

 

 

 

No que se refere à cordialidade e respeito no tratamento com os professores, 87,5% dos docentes avaliaram 

os funcionários como sendo excelentes, ao passo que 12,5% dos professores reputaram os funcionários como 

sendo ótimos. 

 

 Avaliação dos funcionários – Colaboração com a conservação das salas de aula 
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Para 87,5% dos professores, os funcionários são excelentes no quesito colaboração com a conservação das 

salas de aula, enquanto que 12,5% os julgam ótimos. 

 

 Avaliação dos funcionários – Consciência no uso da energia elétrica e água da faculdade 

 

 

 

Para 75% dos professores, os funcionários são excelentes em demonstrar consciência no uso da energia 

elétrica e água da faculdade, enquanto que para 25% dos docentes os funcionários são ótimos. 
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 Instalações Físicas e Recursos – Limpeza das salas, corredores e demais espaços 

 

 

 

Para 100% dos docentes a limpeza das salas, corredores e demais espaços da faculdade é excelente.  

 

 Instalações Físicas e Recursos – Ventilação e iluminação das salas 

 

 

 

No quesito ventilação e iluminação das salas, 87,5% dos docentes avaliam a instituição como sendo excelente, 

já 12,5% dos professores entendem que a faculdade é ótima nesse quesito.  
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 Instalações Físicas e Recursos – Recursos e equipamentos de apoio (multimídia, computadores e 

outros) 

 

 

 

Questionados acerca dos recursos e equipamentos de apoio, 62,5% dos docentes entendem que a faculdade 

é excelente nesse sentido e 37,5% avaliam a instituição como ótima. 

 

 Instalações Físicas e Recursos – Qualidade do serviço de acesso (internet, programas específicos 

para as atividades de aula) 

 

 

 



  

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

REFERÊNCIA: 2020  

 

Página 126 de 150 

 

Respondendo as indagações quanto à qualidade do serviço de acesso, 62,5% dos professores avaliaram a 

faculdade como sendo excelente, 37,5% julgaram a instituição como ótima. 

 

 Instalações Físicas e Recursos – Acesso a portadores de necessidades especiais 

 

 

 

No quesito acesso a portadores de necessidades especiais, 75% dos professores entendem que a instituição é 

excelente. 25% avaliam que a instituição é ótima.  

 

 Imagem e Política Institucional – Política da mantenedora 
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Questionados se a política da mantenedora é com a qualidade do ensino, com a formação de profissionais 

capacitados e com responsabilidade social, 87,5% dos docentes entendem que a instituição é excelente nesse 

quesito, enquanto que 12,5% dos professores dizem que a faculdade é ótima nesse aspecto.  

 

 Imagem e Política Institucional – Acesso aos diretores 

 

 

 

No que se refere ao acesso aos diretores da faculdade, 100% dos docentes da casa entendem que a faculdade 

é excelente nesse sentido. 

 

 Imagem e Política Institucional – Cordialidade, respeito e ética no atendimento dos diretores 
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Quanto à cordialidade, respeito e ética no atendimento por parte dos diretores, 100% dos professores 

entendem que a instituição é excelente.  

 

 Imagem e Política Institucional – Esclarecimentos de informações necessárias 

 

 

 

No tocante aos esclarecimentos das informações necessárias, 75% dos docentes avaliaram a instituição como 

sendo excelente. 25% a avaliaram como ótima.  

 

 Imagem e Política Institucional – Imagem da faculdade no meio acadêmico 
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Para 87,5% dos professores, a imagem da Faculdade de Direito 8 de Julho no meio acadêmico é ótima. Para 

12,5% a imagem é boa. 

 

 Imagem e Política Institucional – Imagem da faculdade na sociedade 

 

 

 

Para 75% dos professores, a imagem da Faculdade de Direito 8 de Julho na sociedade é excelente. Para 25% a 

imagem é ótima. 

 

 Imagem e Política Institucional – Contribuição da faculdade para o desenvolvimento local e 

regional 
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Perguntados como avaliam a contribuição da Faculdade de Direito 8 de Julho para o desenvolvimento local e 

regional, 62,5% dos docentes julgaram a faculdade excelente, 37,5% entendem que nesse sentido a faculdade 

é ótima. 

 

 Site – Facilidade de uso 

 

 

 

No quesito facilidade de uso do site da instituição, 25% dos professores julgaram a faculdade excelente, 75% 

entendem que nesse sentido a faculdade é ótima. 

 

 Site – Layout da página 
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O layout da página foi objeto de avaliação por parte dos docentes. 50% dos professores entendem que, nesse 

quesito, o site é excelente. 50% acreditam que o site é ótimo.  

 

 Site – Informações disponibilizadas 

 

 

 

Questionados acerca das informações disponibilizadas no site, 37,5% dos docentes julgam o site da faculdade 

excelente, 50% dizem que a instituição é ótima, enquanto que 12,5% acreditam que nesse sentido o site da 

faculdade é bom.  
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 CPA – Qualidade do programa de autoavaliação institucional 

 

 

Quanto à qualidade do programa de autoavaliação institucional, 37,5% dos professores entendem que o 

programa de autoavaliação é excelente, 50% dos docentes acreditam que o programa é ótimo e 12,5% dizem 

que o programa é bom.  

 

 CPA – Regularidade da autoavaliação institucional (semestral/anual) 

 

 

 

No que se refere à regularidade da autoavaliação institucional, 62,5% dos docentes entendem que é excelente, 

12,5% dos acadêmicos acreditam ser ótima e 25% dizem que é boa.  
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 CPA – Clareza nos critérios de autoavaliação institucional 

 

 

 

No tocante à clareza nos critérios de autoavaliação institucional, 12,5% dos professores entendem que a CPA 

é excelente. 62,5% dos docentes acreditam que a CPA é ótima. 25% julgam a CPA boa.  

 

 Condutas adotadas pela Faculdade diante da pandemia do COVID-19 – Adequação da jornada de 

trabalho 

 

 

 

Para 62,5% dos professores, adequação da fornada de trabalho foi excelente, ao passo que para 37,5% dos 

docentes a adequação foi ótima. 
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 Condutas adotadas pela Faculdade diante da pandemia do COVID-19 – Disponibilização da 

possibilidade de trabalho pelo sistema home office 

 

 

 

Para 75% dos professores foi excelente a disponibilização da possibilidade de trabalho pelo sistema home 

office durante o período em que não foi possível o acesso às dependências da faculdade, ao passo que 12,5% 

dos professores acharam tal disponibilização boa, enquanto que 12,5% julgou ruim. 

 

 Condutas adotadas pela Faculdade diante da pandemia do COVID-19 – Disponibilização de EPI’s 

e demais medidas de proteção 
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Para 50% dos professores a disponibilização de EPI’s e demais medidas de proteção sanitárias foram 

excelentes. Já 25% julgaram a faculdade ótima nesse quesito e 25% dos professores reputaram a instituição 

boa quanto a esse aspecto. 

 

 Condutas adotadas pela Faculdade diante da pandemia do COVID-19 – Ferramenta adotada pela 

faculdade. 

 

 

 

100% dos docentes indicaram o Zoom como sendo a ferramenta adotada pela faculdade nas aulas digitais. 

 

 Condutas adotadas pela Faculdade diante da pandemia do COVID-19 – Recursos da ferramenta 

adotada pela faculdade 
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Perguntados se a ferramenta adotada oferece todos os recursos necessários para ministrar aulas 

remotamente, 87,5% dos docentes responderam que sim, enquanto que 12,5% dos professores responderam 

que não. 

 

 Condutas adotadas pela Faculdade diante da pandemia do COVID-19 – Dificuldades nas aulas 

ministradas remotamente 
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Para 75% dos professores, a maior dificuldade consistiu no acompanhamento da compreensão, ao passo que 

50% dos docentes entendem que a maior dificuldade residia na questão de conectividade ou equipamentos. 

Outros percentuais foram apresentados no gráfico, mas diante da sua apresentação não se mostra possível 

proceder com uma leitura mais precisa. 

 

 Condutas adotadas pela Faculdade diante da pandemia do COVID-19 – Principal conteúdo digital 

disponibillizado para os alunos 

 

 

 

Acerca dos conteúdos disponibilizados aos alunos, 87,5% dos professores informaram que a principal fonte de 

conteúdo foi elaborado de forma independente pelos próprios docentes, enquanto que 12,5% afirmou que a 

principal fonte foram os conteúdos disponibilizados pela instituição. 

 

 Condutas adotadas pela Faculdade diante da pandemia do COVID-19 – Mudança nos horários e 

duração das aulas 
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100% dos professores afirmaram que houve mudança nos horários e tempo de duração das aulas. 

 

 Condutas adotadas pela Faculdade diante da pandemia do COVID-19 – Formas de apresentação 

das aulas 

 

 

 

75% dos professores informaram que as aulas foram apresentadas somente de forma online, ao passo que 

25% dos docentes afirmaram que as aulas foram apresentadas de forma online e de vídeos gravados. 
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 Condutas adotadas pela Faculdade diante da pandemia do COVID-19 – Recursos utilizados  na 

metodologia para interação dos alunos. 

 

 

 

Observa-se que os recursos mais utilizados foram os estudos de casos e provas online, seguido de trabalhos 

em grupo, ferramentas interativas de debates e atividades remotas complementares. 

 

 Condutas adotadas pela Faculdade diante da pandemia do COVID-19 – Recursos utilizados  na 

metodologia para interação dos alunos. 
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Constata-se que a maior dificuldade dos alunos residiu no acompanhamento das aulas, seguido de dificuldades 

e autonomia e organização, participação, falta de ambiente adequado e de acesso aos recursos tecnológicos. 

 

 Percentual de evasão de alunos 

 

 

 

37,5% dos professores identificaram um percentual de evasão menor que 5%. 25% dos docentes concluíram 

por uma taxa de evasão em torno de 5 a 10%. Já 25% dos professores entendem que houve uma taxa de evasão 

de alunos no patamar de 10 a 20%, enquanto que 12,5% chegaram à conclusão de um percentual de 20 a 30% 

de evasão dos alunos. 



  

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

REFERÊNCIA: 2020  

 

Página 141 de 150 

 

 Possibilidade de substituição de disciplinas presenciais por aulas remotas 

 

 

 

Para 75% dos professores não é possível substituir de forma ampla as disciplinas presenciais por aulas remotas, 

ao passo que 25% dos docentes entendem que sim. 

 

 Apoio oferecido aos professores na substituição das aulas presenciais - Capacitação 
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62,5% dos professores afirmaram que a faculdade foi excelente nesse quesito. 12,5% reputou a faculdade 

ótima nessa questão, enquanto que 25% dos docentes concluem que a instituição foi boa nesse sentido. 

 

 Apoio oferecido aos professores na substituição das aulas presenciais - Equipamentos 

 

 

 

50% dos professores entendem que a instituição foi excelente nesse sentido, 37,5% acredita que a faculdade 

foi boa nesse aspecto. Já 12,5% dos docentes acredita que a faculdade foi regular. 

 

 Apoio oferecido aos professores na substituição das aulas presenciais - Conectividade 
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Para 37,5% dos professores, a faculdade foi excelente. Para 12,5% a instituição foi ótima. 37,5% entende que 

a faculdade foi regular e 12,5% julga que a faculdade foi ruim nesse sentido. 

 

 Apoio oferecido aos professores na substituição das aulas presenciais – Produção de conteúdo 

digital  

 

 

 

37,5% dos docentes acredita que a faculdade foi excelente nesse quesito. 25% dos professores reputaram a 

faculdade ótima nesse aspecto, enquanto que 37,5% concluiu que a instituição foi boa.  
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 Apoio oferecido aos professores na substituição das aulas presenciais – Recuros para produção 

de conteúdo digital 

 

 

 

Segundo 37,5% dos professores, a faculdade foi excelente nesse ponto, 25% entende que a instituição foi ótima 

e 37,5% acredita que a faculdade foi boa. 

 

 Acolhimento pela Faculdade aos professores durante a pandemia 
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75% dos docentes afirmam que a faculdade foi excelente no acolhimento durante o período de pandemia. 

12,5% entende que foi ótima e 12,5% acredita que foi boa. 

 

 Suporte técnico oferecido aos professores na substituição das aulas presenciais  

 

 

 

75% dos docentes avaliam a faculdade excelente nesse quesito, enquanto que 255 acredita que a instituição 

foi boa nesse ponto. 

 

 Atendimento pela Faculdade das demandas dos professores 
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Questionados acerca do atendimento pela Faculdade de Direito 8 de Julho, das demandas formuladas pelos 

professores, 75% dos docentes a julgam excelente e 25% dos professores a avaliaram ótima. 

 

 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PELOS FUNCIONÁRIOS 

 

Um total de dez funcionários responderam aos questionamentos formulados, entretanto, em alguns tópicos, 

não se colhe um total de dez respostas. Os resultados serão abaixo apresentados. 

 

 Autoavaliação – Respeito e cordialidade no tratamento com os colegas 

 

 

 

No quesito respeito e cordialidade no tratamento com os colegas, 50% dos funcionários se avaliaram 

excelentes, 30% se avaliou ótimo, 20% dos funcionários se disseram bons. 

 

 Autoavaliação – Cooperação com os demais funcionários 
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60% se consideram excelentes no que se refere à cooperação com os demais funcionários e professores da 

instituição, ao passo que 40% se dizem ótimos. 

 

 Autoavaliação – Veiculação adequada de informações entre os colegas 

 

 

 

Perguntados se veiculam adequadamente as informações entre os colegas, 50% dos colaboradores se disseram 

excelentes, ao passo que 50% dos funcionários se reputaram bons. 

 

 Proposição de medidas para melhorar a instituição 
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Questionados se propõem medidas para melhorar a instituição, 60% dos funcionários se disseram excelentes, 

20% dos colaboradores se avaliaram ótimos, 20% se julgaram bons. 

 

 Autoavaliação – Participação nas reuniões convocadas 

 

 

 

Indagados se participam das reuniões convocadas, 60% dos funcionários se avaliaram excelentes, 20% dos 

colaboradores se julgaram ótimos, 10% se disseram bons e 10% se entendem regulares. 

 

 Tratamento cordial e respeitoso aos professores e funcionários 
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Inicialmente, cumpre registrar que no questionário não consta o item 6. No quesito de tratamento cordial e 

respeitoso no tratamento com os professores e funcionários, 70% dos funcionários se avaliaram excelentes, 

20% se avaliaram ótimo, ao passo que 10% dos funcionários se disseram bons. 

 

 Respeito às normas e condutas estabelecidas pela instituição 

 

 

 

Indagados se respeitam as normas e condutas estabelecidas pela instituição, 60% se avaliaram excelentes, 20% 

se disseram ótimos, 10% se julgaram bons e 10% se entenderam ruins. 

 

 Autoavaliação - Adequação na postura 
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No tocante à adequação na postura, 80% dos funcionários se disseram excelentes e 20% dos colaboradores se 

disseram bons nesse quesito. 

 

 Autoavaliação - Colaboração com a limpeza e organização dos espaços 

 

 

 

30% dos funcionários entendem que são excelentes no que diz respeito à colaboração com a limpeza e 

organização dos espaços da instituição, 10% se dizem ótimos, para uma parcela de 20% dos colaboradores se 

julgaram bons, 30% se julgaram regulares e 10% se avaliam ruins. 

 

 Autoavaliação – Qualidade do serviço 
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No quesito “serviço bem feito”, 60% dos funcionários se consideram excelentes, 20% se avaliaram ótimos, 

enquanto que 20% se julgaram bons. 

 

 Condições de serviço 

 

 

 

Perguntados acerca das condições de serviço oferecidas, 30% dos funcionários de avaliaram excelentes, 50% 

se disseram ótimos e 20% se entenderam bons. 

 

 Autoavaliação – Assiduidade e pontualidade 
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90% dos funcionários se julgam assíduos e pontuais e 10% dos colaboradores se avaliam ótimos. 

 

 Avaliação dos Discentes – Tratamento dispensado pelos discentes 

 

 

 

30% dos funcionários avaliaram os discentes excelente no que se refere a esse quesito, 40% os avaliaram 

ótimos e 30% os julgaram bons. 

 

 Avaliação dos Discentes – Tratamento dispensado pelos discentes 
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Para 50% dos funcionários, os discentes são excelentes quanto ao respeito às normas  e condutas 

estabelecidas, 20% os avaliaram ótimo, 20% os julgam bons e 10% os avaliaram regulares. 

 

3.4.14 Avaliação dos Discentes – Apresentação de postura adequada 

 

 

 

Indagados se os discentes apresentam uma postura adequada, 40% dos funcionários os avaliaram excelente, 

20% dos funcionários os reputam ótimos e 40% os julgaram bons. 

 

 Avaliação dos Discentes – Colaboração com a manutenção da limpeza e organização dos espaços 

utilizados pelos cursos 
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Para 40% dos funcionários, os acadêmicos são excelentes na colaboração com a manutenção da limpeza e 

organização dos espaços utilizados pelos cursos, 20% os julgaram ótimos, 20% os avaliaram bons, 10% os 

reputaram regulares e 10% os avaliaram ruins. 

 

 Avaliação dos Discentes – Colaboração com a conservação das salas de aula  

 

 

 

Para 40% dos funcionários, os acadêmicos são excelentes na colaboração com a conservação das salas de aula, 

20% os julgaram ótimos, 10% os avaliaram bons e 30% os reputaram regulares. 

 

 Avaliação dos discentes – Consciência no uso da energia elétrica e água da faculdade 
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Para 30% dos funcionários, os alunos são excelentes em demonstrar consciência no uso da energia elétrica e 

água da faculdade, 30% dos colaboradores os julgam ótimos, 10% os avaliaram bons, 20% os acham regulares 

e 10% os julgam ruins. 

 

 Avaliação dos discentes – Solicitação de documentos, arquivos, relatórios e outros expedientes 

 

 

 

De acordo com 33,3% dos funcionários, os alunos são excelentes em solicitar em tempo hábil documentos, 

arquivos, relatórios e outros expedientes, 22,2% dos funcionários os julgam ótimos, 11,1% os avaliaram bons 

e 33,3% os julgam regulares. 

 



  

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

REFERÊNCIA: 2020  

 

Página 156 de 150 

 

 Avaliação da Coordenação – Cordialidade e respeito no relacionamento com funcionários 

 

 

 

No quesito cordialidade e respeito no relacionamento com os funcionários, o Coordenador foi avaliado por 

80% dos alunos como sendo excelente. Para 10% dos colaboradores, o referido profissional é ótimo e para 

uma parcela de 10%, o Diretor de Graduação é bom. 

 

 Avaliação da Coordenação – Solicitação de documentos referentes ao curso ou outras solicitações 

 

 

 

Para 44,4% dos funcionários, o Coordenador é excelente em solicitar em tempo hábil os documentos 

referentes ao curso bem como em fazer outras solicitações. Para 22,2%, o Coordenador é ótimo nesse ponto 

e para 33,3% o Coordenador é bom. 
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 Avaliação da Coordenação – Promoção de encontros, reuniões entre professores, acadêmicos e 

funcionários para discussão de problemas 

 

 

 

33,3% dos colaboradores entendem que o Coordenador é excelente em promover encontros e reuniões com 

professores, alunos e funcionários para discutir problemas e propostas de melhoria no relacionamento e bem-

estar, 33,3% o avaliaram ótimo, 11,1% o julgaram bom e 22,2% o reputaram ruim. 

 

 Avaliação da Coordenação – Respeito aos procedimentos estabelecidos 

 

 

 

Segundo 60% dos funcionários o Coordenador é excelente em respeitar os procedimentos estabelecidos pelos 

setores, ao passo que para 40% dos colaboradores, o Coordenador é ótimo nesse quesito. 
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 Avaliação da Coordenação – Solicitação de aquisição de bibliografia necessária para a área 

 

 

 

Questionados se o Coordenador solicita a aquisição de bibliografia necessária para a área, com tempo 

suficiente para a tramitação, 33,3% dos funcionários afirmaram que o mesmo é excelente, enquanto que 

66,7% o avaliaram ótimo. 

 

 Avaliação da Coordenação – Verificação do acervo do Curso 

 

 

 

Para 33,3% dos funcionários, o Coordenador é excelente em verificar o acervo do Curso com periodicidade. 

Para 33,3%, o Coordenador é ótimo nesse quesito e para 33,3%, o Coordenador é bom.  
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 Avaliação da Coordenação – Contato com a Biblioteca 

 

 

 

Para 100% dos funcionários, o Coordenador é ótimo em relação a manter contato constante com a Biblioteca 

para inteirar-se dos livros, revistas e/ou outros materiais mais utilizados pelo corpo docente e discente do 

Curso. 

 

 Avaliação dos Professores – Cordialidade e respeito com os funcionários 

 

 

 

No quesito cordialidade e respeito no relacionamento com os funcionários, os professores foram avaliados por 

50% dos alunos como sendo excelente. Para 50% dos colaboradores, os professores são ótimos. 
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 Avaliação dos Professores – Respeito aos procedimentos estabelecidos 

 

 

 

Segundo 22,2% dos funcionários os professores são excelentes em respeitar os procedimentos estabelecidos 

pelos setores, ao passo que 44,4% dos colaboradores os avaliam ótimos, 22,2% os reputam bons e 11,1% os 

julgam regulares. 

 

 Avaliação dos Professores – Colaboração com a conservação das salas de aula 

 

 

 

Para 40% dos funcionários, os professores são excelentes na colaboração com a conservação das salas de aula, 

30% os julgaram ótimos e 30% os avaliaram bons. 

 



  

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

REFERÊNCIA: 2020  

 

Página 161 de 150 

 

 Avaliação dos Professores – Consciência no uso da energia elétrica e água da faculdade 

 

 

 

Para 30% dos funcionários, os professores são excelentes em demonstrar consciência no uso da energia 

elétrica e água da faculdade, 40% dos colaboradores os julgam ótimos, 20% os avaliaram bons e 10% os julgam 

ruins. 

 

 Avaliação da Tesouraria e Serviços Gerais – Cordialidade e respeito no relacionamento com 

professores 

 

 

 

Para 50%, os funcionários são excelentes no que ser refere a um relacionamento cordial e respeitoso com os 

professores. Outros 50% os avaliam ótimos. 



  

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

REFERÊNCIA: 2020  

 

Página 162 de 150 

 

 Avaliação da Tesouraria e Serviços Gerais – Cordialidade e respeito no relacionamento com 

professores 

 

 

 

Como se nota, esse questionamento é idêntico ao quesito anterior. 

 

 Avaliação da Tesouraria e Serviços Gerais – Cordialidade e respeito no relacionamento com 

professores 

 

 

 

60% dos funcionários julgaram a equipe de tesouraria e serviços gerais excelente nesse sentido. 30% os 

avaliaram ótimos, ao passo que 10% os reputaram bons. 
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 Avaliação da Tesouraria e Serviços Gerais – Manutenção do estado de conservação de instalações 

e móveis 

 

 

 

50% dos avaliadores entendem que as equipes de tesouraria e serviços gerais são excelentes nesse quesito, 

20% entendem que as equipes são ótimas e 30% acreditam que são boas. 

 

 Instalações Físicas e Recursos – Limpeza das salas, corredores e demais espaços  

 

 

 

Para 60% dos avaliadores a limpeza das salas, corredores e demais espaços da faculdade é excelente. Para 20% 

é ótima e para 20% é boa. 
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 Instalações Físicas e Recursos – Ventilação e iluminação das salas 

 

 

 

No quesito ventilação e iluminação das salas, 50% dos avaliadores reputam a instituição como sendo excelente, 

20% entendem que a faculdade é ótima nesse quesito e 30% acreditam que a IES é boa. 

 

 Instalações Físicas e Recursos – Recursos e equipamentos de apoio (multimídia, computadores e 

outros) 

 

 

 

Questionados acerca dos recursos e equipamentos de apoio, 33,3% dos avaliadores entendem que a faculdade 

é excelente nesse sentido, 11,1% avaliam a instituição como ótima e 55,6% acreditam que a faculdade é boa 

nesse aspecto. 
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 Instalações Físicas e Recursos – Recursos e equipamentos de apoio (multimídia, computadores e 

outros) 

 

 

 

Quesito idêntico ao anterior. 

 

 Instalações Físicas e Recursos – Qualidade do serviço de acesso (internet, programas específicos 

para as atividades de aula) 

 

 

 

Respondendo as indagações quanto à qualidade do serviço de acesso, 33,3% dos avaliadores reputaram a 

faculdade como sendo excelente, 11,1% julgaram a instituição ótima, 22,2% acreditam que a faculdade é boa 

e 33,3% dizem que a instituição é regular. 
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 Instalações Físicas e Recursos – Acesso a portadores de necessidades especiais 

 

 

 

No quesito acesso a portadores de necessidades especiais, 60% dos avaliadores entendem que a instituição é 

excelente, 30% avaliam que a instituição é ótima e 10% acreditam que a IES é boa. 

 

 Imagem e Política Institucional – Política da mantenedora 

 

 

 

Questionados se a política da mantenedora é com a qualidade do ensino, com a formação de profissionais 

capacitados e com responsabilidade social, 50% dos avaliadores entendem que a instituição é excelente nesse 
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quesito, 30% dos colaboradores dizem que a faculdade é ótima nesse aspecto e 20% acreditam que a IES é 

boa. 

 

 Imagem e Política Institucional – Acesso aos diretores 

 

 

 

No que se refere ao acesso aos diretores da faculdade, 60% dos funcionários da casa entendem que a faculdade 

é excelente nesse sentido e 40% acreditam que é boa. 

 

 Imagem e Política Institucional – Cordialidade, respeito e ética no atendimento dos diretores 
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Quanto à cordialidade, respeito e ética no atendimento por parte dos diretores, 50% dos colaboradores 

entendem que a instituição é excelente, 20% acreditam que é ótima, 20% avaliam a IES boa e 105 reputam a 

faculdade regular nesse aspecto. 

 

 Imagem e Política Institucional – Esclarecimentos de informações necessárias  

 

 

 

No tocante aos esclarecimentos das informações necessárias, 30% dos funcionários avaliaram a instituição 

como sendo excelente, 40% a avaliaram como ótima, 20% julgaram que a IES é boa e 10% a reputam regular. 

 

 Imagem e Política Institucional – Imagem da faculdade no meio acadêmico 

 

 

 



  

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

REFERÊNCIA: 2020  

 

Página 169 de 150 

 

Para 80% dos colaboradores, a imagem da Faculdade de Direito 8 de Julho no meio acadêmico é ótima. Para 

20% a imagem é boa. 

 

 Imagem e Política Institucional – Imagem da faculdade na sociedade 

 

 

 

Para 60% dos avaliadores, a imagem da Faculdade de Direito 8 de Julho na sociedade é excelente. Para 40% a 

imagem é ótima. 

 

 Imagem e Política Institucional – Contribuição da faculdade para o desenvolvimento local e regional 
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Perguntados como avaliam a contribuição da Faculdade de Direito 8 de Julho para o desenvolvimento local e 

regional, 70% dos avaliadores julgaram a faculdade excelente, 20% entendem que nesse sentido a faculdade 

é ótima e 10% acreditam que a instituição é boa. 

 

 Site – Facilidade de uso 

 

 

 

No quesito facilidade de uso do site da instituição, 30% dos colaboradores julgaram a faculdade excelente, 

20% entendem que nesse sentido a faculdade é ótima e 50% acreditam que a IES é boa. 

 

 Site – Layout da página 
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O layout da página foi objeto de avaliação por parte dos avaliadores, sendo que 30% entendem que, nesse 

quesito, o site é excelente, 20% acreditam que o site é ótimo e 50% dizem que o site é bom. 

 

 Site – Informações disponibilizadas 

 

 

 

Questionados acerca das informações disponibilizadas no site, 44,4% dos avaliadores julgam o site da 

faculdade excelente, enquanto que 55,6% dizem que a instituição é ótima.  

 

 CPA  

 

 

Não há questionamentos no presente gráfico. 
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 CPA – Regularidade da autoavaliação institucional (semestral/anual) 

 

 

 

No que se refere à regularidade da autoavaliação institucional, 55,6% dos funcionários entendem que é 

excelente, 11,1% acreditam ser ótima, 11,1% dizem que é boa e 22,2% acreditam que é regular. 

 

 CPA – Clareza nos critérios de autoavaliação institucional 

 

 

 

No tocante à clareza nos critérios de autoavaliação institucional, 44,4% dos funcionários entendem que a CPA 

é excelente, 11,1% acreditam que a CPA é ótima, 11,1% julgam a CPA boa e 33,3% acreditam que a CPA é 

regular. 
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 Condutas adotadas pela Faculdade diante da pandemia do COVID-19 – Adequação da jornada de 

trabalho 

 

 

 

Para 44,4% dos avaliadores, a adequação da fornada de trabalho foi excelente, para 22,2% dos funcionários a 

adequação foi ótima, para outra parcela de 22,2% a adequação se mostrou boa e para 11,1% a adequação foi 

regular. 

 

 Condutas adotadas pela Faculdade diante da pandemia do COVID-19 – Disponibilização da 

possibilidade de trabalho pelo sistema home office 
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Para 66,7% dos colaboradores foi excelente a disponibilização da possibilidade de trabalho pelo sistema home 

office durante o período em que não foi possível o acesso às dependências da faculdade, 16,7% dos 

professores acharam tal disponibilização boa, enquanto que 16,7% julgou regular. 

 

 Condutas adotadas pela Faculdade diante da pandemia do COVID-19 – Disponibilização de EPI’s 

e demais medidas de proteção 

 

 

 

Para 50% dos colaboradores a disponibilização de EPI’s e demais medidas de proteção sanitárias foram 

excelentes, 25% julgaram a faculdade ótima nesse quesito, 12,5% reputaram a instituição boa quanto a esse 

aspecto e 12,5% acreditam que a IES é regular. 

 

 SUGESTÕES PARA MELHORIAS E AS 10 DIMENSÕES  

 

A Faculdade de Direito 8 de Julho na sequência das atividades da CPA, realizou algumas ações no ano de 2020, 

relatadas a seguir:  

 

AÇÕES PROGRAMADAS  
NA PROPOSTA 

AÇÕES REALIZADAS OBSERVAÇÕES: 

Apresentação do relatório da CPA. Aprovado em reunião da CPA em 
2021.1.  

Ata da reunião da CPA em 
05/03/2021. 
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Reunião para apresentação dos 

resultados para a CPA 

Apresentado e Discutido junto à CPA, 
os pontos a serem trabalhados no 
decorrer do ano. 

Ata de reunião da CPA de 02.04.2020 
para aprovação do relatório final, 
considerando as 10 dimensões do 
Instrumento de Avaliação de Cursos 
de Graduação. 

Reunião para adaptação das 

atividades da CPA ao sistema 

telepresencial, considerando a 

pandemia do COVID-19 

Implementação de encontros pela 
plataforma zoom. 

Ata de reunião da CPA de 11.03.2020 

 

O desenvolvimento do processo de autoavaliação observou a coerência entre as ações planejadas e as 

metodologias adotadas, a articulação entre os participantes e a observância aos prazos, buscando o 

aperfeiçoamento contínuo e a qualidade institucional com base nas premissas estabelecidas abaixo:  

 

 aperfeiçoamento de aplicação do instrumento para coleta de dados; 

 manutenção da metodologia de análise e interpretação dos dados; 

 manutenção das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho; 

 manutenção de formato de relatório de autoavaliação;  

 elaboração de relatórios; e 

 organização e discussão dos resultados com os setores envolvidos. 

 

Depois de realizadas as etapas acima, foram distribuídos os resultados da avaliação divididos para os setores 

envolvidos na pesquisa, que expressou o resultado da interpretação dos dados advindos.  

 

A Faculdade de Direito 8 de Julho procede à divulgação direcionada aos respectivos setores/responsáveis, 

como continuidade do processo de avaliação interna, oportunizando a discussão dos resultados alcançados.  

 

 DIMENSÃO 1: A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 

O instrumento de avaliação institucional buscou respostas bastante objetivas, fornecendo informações 

importantes que constam no PDI, sempre em conformidade com a missão da Instituição em constituir-se num 

centro de excelência no campo do ensino superior na área jurídica, ministrando o ensino para a formação de 

profissionais qualificados. 

 

Pontos trabalhados: 
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Fragilidade: O PDI da Faculdade ainda é pouco conhecido dos docentes e alunos. 

Potencialidade: Atualmente a Instituição está em processo de elaboração das diretrizes institucionais gerais 

de forma integrada com toda comunidade acadêmica. 

Ações: A proposta é trabalhar de forma dinâmica e integrada para desenvolver atividades visando divulgar o 

PDI perante a comunidade acadêmica. 

 

 DIMENSÃO 2: A política para o ensino, pesquisa, pós-graduação, extensão  

 

A Faculdade de Direito 8 de Julho oferece cursos de extensão, não só para atender aos alunos, como também 

atender à comunidade em geral. O resultado da pesquisa aplicada pela CPA confirmou que existe o 

conhecimento e participação dos alunos em relação à oferta dos cursos de extensão.  

Outro ponto considerado na pesquisa da CPA e reconhecido pelos alunos foram o incentivo aos trabalhos 

interdisciplinares, ambos avaliados de forma positiva. 

 

Pontos trabalhados: 

 

Fragilidade: Articulação entre os docentes para as atividades interdisciplinares, quantidade insuficiente de 

visitas técnicas, palestras e atividades práticas.  

Potencialidade: Os docentes da Faculdade de Direito 8 de Julho tem grande conhecimento, experiência e 

vivência nos assuntos citados nesse tópico. 

Ações: Planejar e fazer acontecer as atividades interdisciplinares, além de aumentar a articulação junto aos 

docentes e discentes.  

 

 DIMENSÃO 3: A responsabilidade social da Instituição 

 

A Faculdade de Direito 8 de Julho adota políticas de auxílio ao aluno, dentro de um regulamento que considera 

a situação social do estudante e da sua família. Além disso, oferece aos alunos apoio psicopedagógico, 

disponível na instituição. Em relação ao meio ambiente, campanhas de sustentabilidade ambiental junto aos 

alunos e a comunidade.  

 

Pontos trabalhados: 

 

Fragilidade: Maior participação dos discentes da graduação nas ações de responsabilidade social. 



  

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

REFERÊNCIA: 2020  

 

Página 177 de 150 

 

Potencialidade: Os discentes de graduação têm grande potencial em trabalhos voluntários em defesa do meio 

ambiente. 

Ações: Promover programas de trabalhos voluntários, para serem oferecido aos alunos e registrando como 

atividades complementares. 

 

 DIMENSÃO 4: A comunicação com a sociedade  

 

A Faculdade de Direito 8 de Julho tem atuação permanente junto à cidade e região. Para estes eventos, são 

convidados os alunos e a sociedade em geral, que são convidados via e-mail e divulgação da Faculdade de 

Direito 8 de Julho, pelo site da instituição ou pelas redes sociais.  

 

Estes três meios de comunicação são as principais formas que são utilizadas pela Faculdade de Direito 8 de 

Julho para comunicação com o mercado e sociedade. Este trabalho é realizado pelo setor de comunicação da 

IES.  

 

No instrumento de avaliação da CPA, este tema foi tratado e a resposta foi considerada positiva pelos alunos 

que consideraram fatores relevantes a imagem da instituição perante a sociedade, os meios de comunicação 

internos e as atividades promovidas pela instituição para atender à sociedade e o público proposto.  

 

Pontos trabalhados: 

 

Fragilidades: Melhorar a comunicação com a Sociedade em geral. 

Potencialidades: Comprometimento da IES em estar sempre presente nos compromissos institucionais 

perante os órgãos e todos os atores previstos no PDI. 

Ações: Melhorar os processos de divulgação da IES com a sociedade, sediar eventos para a comunidade. 

 

 DIMENSÃO 5: As políticas de pessoal 

 

A Faculdade de Direito 8 de Julho, ainda que possua um quadro docente relativamente pequeno, sempre 

observou todos os quesitos relativos à formação do corpo de professores, nas questões de titulação, 

experiência docente e vivência profissional. 
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A Faculdade de Direito 8 de Julho possui mecanismos de desenvolvimento dos funcionários e consta no seu 

PDI a possibilidade de oferecer aos seus professores e funcionários alguns incentivos para seu 

desenvolvimento profissional, como bolsas parciais e integrais de estudo, auxílio financeiro e operacional para 

a participação em congressos, seminários, simpósios e eventos similares científicos, educacionais e culturais, 

além de atualizações profissionais.  

 

Pontos trabalhados: 

 

Fragilidade: Desenvolver eficientes instrumentos de avaliação do corpo técnico- administrativo. Não 

conhecem o plano de cargos e salários. 

Potencialidade: Pessoal técnico-administrativo estimulado para as atividades da IES. 

Ações: Ampliação do processo de aprimoramento profissional dos colaboradores. Treinamentos Institucionais 

focando na descrição do plano de cargos e salários, papel da ouvidoria e uma síntese das atividades da IES. 

 

 DIMENSÃO 6: Organização e gestão da instituição 

 

Nesta dimensão se observa a Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a 

participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios. 

 

A participação da comunidade acadêmica nos processos decisórios ainda é tímida, a não ser na participação 

dos discentes que fazem parte de alguns órgãos colegiados da instituição. Esta observação indica uma 

fragilidade e uma necessidade da Faculdade de Direito 8 de Julho em incentivar a comunidade acadêmica a 

estar mais presente em organismos colegiados, como forma de contribuição para o bom desenvolvimento das 

atividades acadêmicas.  

 

Pontos trabalhados: 

 

Fragilidade: Pouca participação discente em órgãos colegiados. 

Potencialidade: Com o crescimento da instituição, mais alunos poderão se organizar e formar órgãos para 

participação nos processos decisórios da Faculdade de Direito 8 de Julho. 

Ações: Incentivar a comunidade acadêmica a participar de forma mais afetiva dos órgãos colegiados. 
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 DIMENSÃO 7: Infraestrutura física 

 

Os setores de atendimento foram considerados na pesquisa e o resultado foi muito favorável, confirmando a 

intenção da IES em atender bem seu alunado. Em relação ao laboratório de Informática, tivemos um resultado 

muito bom, mas ainda sim sugere ações de melhoria. 

 

Deve-se salientar que durante parte considerável do ano de 2020 os serviços da IES foram prestados de forma 

telepresencial, cumprindo os protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades competentes, sem causar 

prejuízo à qualidade dos serviços educacionais prestados. 

 

Pontos trabalhados: 

 

Fragilidade: O Sistema Acadêmico teve pontuação insuficiente tanto para docentes quanto para discentes; 

desconhecimento por parte dos corpos docente e discente dos manuais do aluno e do professor, 

desconhecimento do trabalho da ouvidoria. 

Potencialidade: Empenho da IES em proporcionar a melhor estrutura possível para a comunidade acadêmica, 

a gestão da comunicação precisa ser potencializada, pois os processos já existem, mas não são todos os atores 

do processo que ficam a par das informações. 

Ações: Melhorar no sistema acadêmico, tanto para a interface do aluno como para o educador, divulgação 

interna dos manuais do aluno e professor, divulgação da ouvidoria e seu papel e como funciona a acessibilidade 

da IES, pois a faculdade apresenta desde a sua implantação piso tátil, elevador com barras, banheiros 

adaptados em todos os andares e demais elementos exigidos na legislação vigente.  

 

 DIMENSÃO 8: Planejamento e avaliação 

A CPA da Faculdade de Direito 8 de Julho tem por finalidade o planejamento, o desenvolvimento, a 

coordenação e a supervisão da Política de Avaliação Institucional, definida nas legislações pertinentes.  

 

Os resultados da pesquisa e as reuniões de avaliação e de andamento do curso são instrumentos que buscam 

garantir a eficácia da Autoavaliação, pois direcionam as decisões e as ações de melhoria implantadas pela 

Faculdade de Direito 8 de Julho.  

 

Fragilidades: Demora na tomada de decisão, após o resultado da pesquisa da CPA e maior participação do 

corpo técnico-administrativo. Demora no processo de aplicação dos questionários e compilação dos mesmos. 
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Potencialidades: Organização e qualidade do questionário da CPA. 

Ações: Antecipar a aplicação da pesquisa da CPA e promover a apresentação dos resultados ao COSUP em 

espaço de tempo menor, para decisões mais rápidas. Formulário físico e/ou online para os questionários, para 

deixar o processo de tabulação dos dados mais eficiente. 

 

 DIMENSÃO 9: Políticas De Atendimento a Estudantes e Egressos 

 

Os primeiros alunos se formarão e a faculdade irá procurar manter um relacionamento adequado com o 

egresso, através da Pós-Graduação e dos eventos de capacitação que estão sendo desenvolvidos 

institucionalmente. Deve-se destacar que a Faculdade de Direito 8 de Julho ainda não formou nenhuma turma. 

 

Pontos trabalhados: 

 

Potencialidades: Organização desenvolvimento de uma política de egressos. 

Ações futuras: Comunicação permanente com os futuros egressos no sentido de um relacionamento 

permanente. 

 

 DIMENSÃO 10: Sustentabilidade Financeira  

 

Com relação às questões financeiras, para a continuidade dos compromissos da IES, ocorreram vários 

investimentos que comprovam este compromisso de crescimento e desenvolvimento.  

 

Pontos trabalhados: 

 

Fragilidades: Número baixo de matrículas gerando investimentos maiores da mantenedora. 

Potencialidades: Abertura de novas turmas através de novos processos seletivos. 

Ações: A mantenedora manteve os investimentos necessários a um excelente trabalho de formação dos 

discentes. A mantenedora pretende desenvolver novos projetos de curso visando um fortalecimento da 

Instituição, de acordo com o plano de expansão previsto no PDI. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Ao final do processo de autoavaliação, faz-se necessária uma reflexão sobre o relatório, visando a sua 

continuidade no ano de 2021 e nos anos subsequentes.  

 

Da análise do relatório observou-se que o índice de satisfação, em média, foi positivo, pois a maioria dos 

indicadores foram avaliados com os conceitos máximos - MUITO BOM.  Esse resultado positivo evidência a 

excelência dos serviços prestados pela Faculdade de Direito 8 de Julho. Contudo, entendemos que devemos 

aprimorar continuamente, sobretudo no que tange aos indicadores que não obtiveram tais conceitos (Muito 

Bom ou Bom). 

 

Destaca-se que o ano de 2020 foi marcado por grandes desafios diante da pandemia da COVID-19, sendo que 

a Faculdade de Direito 8 de Julho procurou disponibilizar a seus alunos, professores e colaboradores as 

condições necessárias para enfrentamento da crise sanitária, sem gerar nenhum tipo de prejuízo à qualidade 

do serviço educacional prestado pela IES. 

 

Sendo assim, uma análise das estratégias utilizadas, dos pontos fortes e frágeis apresentados, permitirá 

planejar ações futuras. 

 

Este trabalho deu continuidade a uma Cultura Avaliativa na Instituição. A realização e o desenvolvimento de 

um olhar para esta cultura tornar-se-á uma ótima ferramenta para tomada de decisões. 

 

O Processo de Melhoria Contínua da Educação Superior é o objetivo final e também será na Faculdade de 

Direito 8 de Julho construído a cada dia, por meio de uma avaliação sistemática e contínua com o envolvimento 

de toda comunidade acadêmica. 

 

Com o objetivo de sempre garantir a qualidade, atendendo aos padrões de ensino aprendizagem e da IES como 

um todo, sabe-se que a equipe diretiva, ao tomar conhecimento desta avaliação se empenhará em realizar as 

melhorias sugeridas, contando com colaboração de toda a comunidade acadêmica, na busca da excelência na 

educação, bem como do cumprimento da missão e comprometimento com os valores da instituição. 

 

Este relatório foi aprovado pela CPA conforme ata de reunião da CPA, está disponível para ser inserido no 

sistema e-MEC e deverá ser apresentado para comissões nas avaliações in loco a serem realizadas na Faculdade 

de Direito 8 de Julho. 

 

Aracaju/SE, 31 de março de 2021. 
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