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MENSAGEM INICIAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO INTERNA 
 
 

 
A Faculdade de Direito 8 de Julho, credenciada pela Portaria MEC nº 911 de 06 de setembro de 

2018, iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2019. Em três anos de existência, mesmo 

em meio a um cenário complexo e desafiador para a Educação Superior, a Instituição vem 

avançando e amadurecendo seu processo de avaliação com o auxílio das ações propostas por 

esta Comissão, que ofereceu subsídios, recomendações, sugeriu critérios e estratégias para a 

reformulação do processo ante aos obstáculos enfrentados com a Pandemia e seus impactos 

nas atuais políticas de Educação Superior. 

 

Ainda que a cultura permanente de avaliação, assim como a instalação de uma política 

sistematizada sejam desafios constantes, salienta-se que o processo interno de avaliação realizado 

nesta Faculdade é contínuo e tem auxiliado no crescimento da IES, como forma de organizar e 

planejar as demandas oriundas por toda a comunidade, oferecendo suporte aos dirigentes para 

compreender os significados do conjunto das atividades educativas e dos seus resultados. 

 
Portanto, esse primeiro levantameno trienal constitui um grande referencial para todos os 

envolvidos com o processo de execução e consolidação da autoavaliação institucional e 

demonstra o seu compromiso com a melhoria permanente da qualidade 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 nesses três anos. 

 

E assim, imbuída dos princípios que norteiam as atribuições normativas, a Faculdade de Direito 8 de 

Julho apresenta abaixo o seu relatório trienal de Autoavaliação Institucional, mecanismo cíclico e 

contínuo, com vistas a conhecer sua própria realidade, dando continuidade a reflexão sobre os 

diversos aspectos institucionais coletados, analisados e descritos nos relatórios (parciais) finais dos 

anos de 2019 a 2021, essenciais para comparar e nortear futuras ações da Instituição. 
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Pontua-se que neste Relatório Trienal de Autoavaliação Institucional estão contemplados os cinco 

(05) eixos que compõem as dez(10) dimensões necessárias ao processo avaliativo, estabelecidas pela 

Lei nº 10.861/04, instituída pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), além 

da Portaria Ministerial (MEC) n.º 2.051, de 09 de julho de 2004, que estabelecem a obrigatoriedade 

de existência e modo de funcionamento da Comissão e como devem ser sistematizadas e prestadas 

as informações solicitadas pelo INEP. 

 
É importante destacar que o documento foi confeccionado na versão integral e contempla as 

informações e ações desenvolvidas pela CPA no ano de referência 2021, além de discutir o conteúdo 

relativo aos dois relatórios parciais anteriores (2019 e 2020), explicitando uma análise global em 

relação ao PDI e a todos os eixos do instrumento, de acordo com as atividades acadêmicas e de 

gestão, além de propor um plano de ações de melhoria à Faculdade, conforme orienta a Nota 

Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065 de 2014. 

 

Atenciosamente, 

A Comissão 
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I - INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

1.1 - DADOS DA INSTITUIÇÃO 
 
 

 Unidade Acadêmica-Administrativo: Faculdade de Direito 8 de Julho 

 Mantenedor: Prof. Milton Arthur Vasconcelos de Andrade 

 Mantida: Faculdade de Direito 8 de Julho 

 Representante Legal: Prof. Milton Arthur Vasconcelos de Andrade 

 Curso: Direito 

 Tipo: Graduação 

 Grau: Bacharelado 

 Modalidade: Presencial 

 Duração: 10 semestres 

 Período mínimo para integralização: 10 semestres 

 Número de vagas (anual): 150 vagas (*reduzido em 2022 para 100 a pedido da IES) 

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

 Caracterização da IES: Instituição privada com fins lucrativos. 

 Endereço: Rua Antônio Andrade, número 1190, Bairro Coroa do Meio, Aracaju - SE, CEP 

49035-050. Telefone: (79) 30277378 

 E-mail: contato@faculdadededireito8dejulho.com.br 

mailto:contato@faculdadededireito8dejulho.com.br
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1.2 – COMPOSIÇÃO DA CPA 

As atividades da CPA estão institucionalizadas na Faculdade de Direito 8 de Julho desde 2017 e 

são previstas no PDI e Regimento desde o início de suas atividades. 

 
TABELAS DE COMPOSIÇÃO CPA 

 

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO EM 2019 

Representante do Corpo Técnico administrativo: 
Janaína Cavalcante de Figueiredo 
Valter Dantas Oliveira 

Representante dos Docentes: 
Matheus Dantas Meira (Coordenador/ Presidente) 
Marcos Alexandre Costa de Souza Póvoas 

Representante do Corpo Discente: 
Myllena Regina Maciel Lucena 
Alessandra Silva de Carvalho 

Representante da Comunidade: 
Marcela Queiroz de França Damázio 
Anderson dos Santos Campos 

 

Após um ano de iniciadas as atividades da primeira turma da Faculdade (2019/1), houve uma 

análise acerca da necessidade de manter 02(dois) membros representantes de cada segmento na 

composição da CPA e ficou decidido, em reunião formal, que a Comissão Própria de Avaliação seria 

composta, em sua totalidade, por 04(quatro) membros, sendo 01(um) representante de cada 

segmento, mantida a distribuição paritária prevista em normatização, conforme a tabela abaixo: 

 

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO EM 2020/2021 

Representante do Corpo Técnico 
Eline Santos Alves 

Representante dos Docentes: 
Matheus Dantas Meira (Coordenador/Presidente) 

Representante do Corpo Discente: 
Myllena Regina Maciel Lucena 
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Representante da Comunidade: 
Anderson dos Santos Campos 

 
 
 
 

Já em 2022, diante do avanço das atividades institucionais, a CPA da Faculdade de Direito 8 de 

Julho voltou a ser composta por 08(oito) membros, sendo 02(dois) representantes de cada 

segmento, e passou a contar com a presença de 01 (um) Coordenador (Presidente), com 

finalidade preponderante de secretaria executiva e gerencial, no sentido de prover o suporte 

necessário a atuação de todos os membros, em atividades como: orientações das atualizações 

normativas, auxílio no planejamento de ações, acompanhamento dos trabalhos dos membros, 

como também na confecção dos relatórios dentro das normas técnicas e registro documental 

e envio das informações ao MEC/INEP. 

 
 

 COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO EM 2022  

Representante do Corpo Técnico administrativo: 
Roodson Yure Araújo da Silva 
Bartira Dyacui de Souza Lima 

Representante dos Docentes: 
Marcela Queiros de França Damázio 
Fernanda Litwinski 

Representante do Corpo Discente: 
Alessandra Silva de Carvalho 
Amanda de Sá Santos 

Representante da Comunidade: 
Antônio Wellington Brito Júnior 
América Cardoso Barreto Lima Nejaim 

Coordenadora Geral da CPA: 
Antonina Gallotti Lima Leão 

 

 

1.3 CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO DA FACULDADE 
 

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 neste ano, a instituição avançou em vários 

sentidos, amadurecendo seu processo de avaliação, planejad nas seguintes etapas a seguir relacionadas: 

 

 Sensibilização, pelo Presidente, junto aos membros dos segmentos acerca do papel e 
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importância da CPA numa Instituição de Educação Superior visando à qualidade e a 

profissionalização da gestão institucional; 

 Leitura e discussão do regulamento da CPA entre os envolvidos; 

 Discussão e atualização dos pontos fundamentais do PAI (Programa de Avaliação Institucional), 

consolidando a utilização do Programa (a partir de 2019); 

 Definição e deliberação acerca da 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; 

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

considerada, frente ao universo restrito. 

 Seminários para encontros com a comunidade acadêmica sobre a importância do processo de 

autoavaliação no âmbito institucional. 

 

Objetivo Geral da Autoavaliação 

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. 

 
Objetivos Específicos da Autoavaliação 

 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. 

De acordo com a Lei nº 10.861, em seu artigo 3º, a CPA considera as diferentes dimensões institucionais, 

organizadas em 5(cinco) eixos, dentre os quais figuraram obrigatoriamente as seguintes dimensões: 
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Dimensão 1: A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

Dimensão 2: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 

normas de operacionalização; 

Dimensão 3: A responsabilidade social da instituição; 

Dimensão 4: A comunicação com a sociedade; 

Dimensão 5: As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e do corpo técnico- 

administrativo; 

Dimensão 6: Organização e gestão da Instituição; 

Dimensão 7: Infraestrutura Física; 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação; 

Dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes; 

Dimensão 10: Sustentabilidade financeira. 

 

Planejamento estratégico de autoavaliação 

A autoavaliação institucional segue rotinas e processos estabelecidos pela CPA estipuladas no início de 

cada ano, findando com a entrega do relatório parcial e/ou integral no final do mês de março do ano 

seguinte. Periodicamente a comunidade acadêmica é estimulada a responder ao questionário de 

avaliação. 

 
Quanto ao planejamento, destacamos, dentre outras, as seguintes ações: 

 Mapeamento de todas as ações acadêmicas desenvolvidas pela instituição; 

 Análise do conjunto dessas ações e suas finalidades em consonância com a missão e com o plano 

de desenvolvimento institucional (PDI/PPC); 

 Identificação das causas dos problemas e das fragilidades apresentadas na parte acadêmicas e 

administrativa; 

 Sugestões para o fortalecimento das relações de cooperação e de trabalho profissional entre os 

diversos atores institucionais; 

 Propostas de melhoria da consciência pedagógica dos corpos docente, técnico e discente da 

instituição, com base nos feedbacks de análise parciais; 

 Propostas para efetivação de vínculo da instituição com a comunidade sergipana; 

 Estudo da relevância científica e social das atividades propostas no PDI/PPC e seus resultados; 
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 Prestação de contas à sociedade sobre as ações e políticas propostas pela IES. 
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A avaliação em geral engloba os seguintes itens: Avaliação Institucional, Avaliação da Infraestrutura, 

Avaliação da Diretoria Geral, Diretoria Acadêmica, Direitoria Administrativa, Professores, Técnicos e 

Discentes. 

Após sensibilização inicial, os questionários são disponibilizados para alunos, professores, corpo 

técnico-administrativo e diretores. Em relação à avaliação docentes, destaca-se que a CPA da Faculdade 

de Direito 8 de julho, por se tratar de uma IES ainda pequena, com apenas um curso, avalia-os 

individualmente, e, logo em seguida, são disponibilizados a cada docente e comentados, em reunião 

particular com a coordenação, a fim de que sejam apresentadas as potencialidades e fragilidades de 

cada. 

A avaliação respondida pelos alunos em relação aos professores contempla itens como: Relacionamento 

Acadêmico; Ética Profissional; Assiduidade; Pontualidade; Atualização Profissional; Organização, 

Didática e Planejamento; Critérios de Avaliação; Plano de Ensino; Práticas Avaliativas; Práticas de 

Aprendizagem; e Organização acadêmica. 

Também são realizadas avaliações da Instituição pelo corpo técnico-administrativo e pelos docentes, 

com vistas a analisar o funcionamento entre os setores e propor ações de melhoria. 

Além desses processos, também se constituem como instrumentos da autoavaliação da IES: Relatórios 

do Núcleo de Apoio Psicopedagógico – de periodicidade contínua, cujos resultados servem ao 

planejamento de ações institucionais e setoriais; Atendimentos presenciais aos alunos, professores e 

corpo técnico-administrativo, feitos pela CPA, em sala reservada à comissão, para fins de coleta de 

informações autoavaliativas, ao longo de todo o semestre, transformando o processo de avaliação 

institucional em iniciativa de natureza continuada. 

Ressalte-se que os processos autoavaliativos da instituição seguem o previsto no PDI e no Regimento e 

ocorrem conforme o quadro a seguir: 

 
Quadro 1 – Aspectos principais avaliados (segundo o avaliador) 

 
AVALIADOR ITENS 

DISCENTES  

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 



Página 13 de 55 
 

 

RELATÓRIO T R I E N A L DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

REFERÊNCIA: : 2019—2020 - 2021 

  Avaliação do site da Instituição 

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

DOCENTES  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 

TÉCNICOS  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 Docentes 
 Avaliação da Tesouraria e serviços gerais 
 Instalações físicas e recursos 
 Imagem e Política Institucional 
 Avaliação do site da Instituição 
 Avaliação da CPA, 
*Avaliação das providências adotadas diante da pandemia do 
COVID-19 – Estrutura disponibilizada 

 
 

Importante salientar que a Comunidade acadêmica é considerada modesta, uma vez que o corpo 

docente, discente e o número de funcionários da Faculdade ainda é reduzido, por se tratar de uma IES 

que iniciou suas atividades em 2019 e dotada de apenas um (01) curso de graduação (Direito). 

Fonte: Direção Admnistrativa Finaceira (2022) 
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II – METODOLOGIA 
 

 

Descrevemos, nesta seção, os instrumentos e métodos utilizados para coleta de dados, além dos 

segmentos consultados e técnicas utilizadas para análise do material coletado. A elaboração deste 

relatório integral teve como base o “Roteiro de Autoavaliação Institucional 2004: Orientações Gerais”, 

publicado pelo CONAES/INEP. 

A metodologia adotada no processo de autoavaliação constituiu-se, em termos gerais, da elaboração 

de instrumentos de coleta de dados e aplicação dos mesmos junto aos segmentos docente, técnico 

e discente, contemplando cinco eixos: 

 

 Tópico 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 Tópico 2: Desenvolvimento Institucional 

 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 Tópico 3: Políticas Acadêmicas 

 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

 Tópico 4: Políticas de Gestão 

 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 Tópico 5: Infraestrutura Física 

 Dimensão 7: Infraestrutura Física 

O processo de autoavaliação concebe a avaliação como educativa, na intenção de formar uma cultura 

de avaliação na instituição. Dessa forma, entende que a comunidade acadêmica como um todo, bem 

como a comunidade externa, deve ser continuamente sensibilizada a avaliar o desenvolvimento 

institucional e a efetivação dos resultados das suas ações, programas, projetos e práticas 

administrativas e acadêmicas, vinculadas ao PDI. 
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Na Faculdade de Direito 8 de Julho tem sido utilizado o procedimento exploratório, participativo, de 

caráter não obrigatório, com a participação voluntária de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica. 

A metodologia empregada, como já observado, considerou o planejamento de autoavaliação do triênio 

adotada pela faculdade, haja vista que nos dois últimos anos-base, a coleta e/ou análise de dados se 

deu no escopo da Instituição. 

O processo é continuamente divulgado nas salas de aula e nos canais existentes da IES, bem como 

em suas redes sociais oficiais. Destaca-se que, tanto a metodologia quanto o modelo de questões 

aplicado em 2021, foram similares aos dois anos anteriores, o que possibilitou uma análise evolutiva 

no triênio. 

É imperioso salientar que no período da pandemia (COVID 19) foi realizada a sensibilização da 

comunidade acadêmica através dos canais de comunicação e reuniões virtuais com os gestores, para 

que auxiliassem na divulgação e algumas questões novas inseridas nos questionários de avaliação 

com vistas a apurar todo o suporte ofertado pela Instituição aos alunos, professores e corpo técnico 

numa época conturbada que assolou toda a humanidade. 

 

2.1- INSTRUMENTO DE PESQUISA 
 
 

Os dados da comunidade interna foram coletados através da plataforma Google Formulários vinculada 

à conta institucional da Faculdade de Direito 8 de Julho. Assim, para participar, era necessário estar 

conectado à conta de e-mail institucional, evitando que terceiros participassem ou que uma pessoa 

enviasse duas ou mais respostas distintas. 

É importante destacar que no proceesso avaliativo não há qualquer tipo de identificação pessoal dos 

participantes. Os formulários identificavam cada uma das categorias (docente, técnico e discente). 

As questões foram formuladas levando em conta as dez dimensões estabelecidas pela Lei nº 10.861 de 

14 de abril de 2004, agrupadas de modo a compor cada um dos cinco eixos citados no início deste 

capítulo, em conformidade com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65 de 09 de outubro de 2014. 

A avaliação englobou os seguintes temas: Avaliação Institucional, Avaliação da Infraestrutura, Avaliação 

da Diretoria, Professores e Discentes. Os questionários foram entregues para serem respondidos por 

alunos, professores, corpo técnico-administrativo e diretores. 

Cada formulário trouxe questões que também levaram em conta, além das questões gerais, as 
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especificidades da categoria consultada. Para operacionalizar o instrumento foi realizado um trabalho 

conjunto entre CPA e setor de tecnologia. Foram disponibilizados questionários virtuais de pesquisa 

para coleta de dados sobre a percepção dos respondentes sobre a execução de ações e condições de 

oferta relativas aos eixos já citados. 

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 exposta através de gráficos extraidos em cada ano, anexados aos relatórios oficiais. 

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 os pontos fortes e 

insuficiências, além de possíveis soluções para as deficiências apresentadas. 

Pontua-se que em 2021, por se tratar de um relatório integral, que deve contemplar a IES de forma 

trienal, foi realizada uma média aritimética das questões gerais relativas aos eixos, considerando as 

notas 1, 2, 3, 4 e 5, sendo a menor relativa ao conceito ruim e a maior relativa ao conceito excelente. 

E assim, foram geradas tabelas norteadoras para análise, constituídas por dados de 2019, 2020 e 2021 

e tranformadas em notas numéricas/percentuaism (conforme os itens avaliados nos três anos), a seguir 

apresentadas na seção destinada ao desenvolvimento deste relatório (ITEM III), com o escopo de 

realizar um diagnóstico geral das potencialidades e fragilidades (ITEM IV) e sugerir ações para o ano 

subsequente (ITEM V). 
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III – DESENVOLVIMENTO 
 

 

Esta seção está dividida em 5 tópicos, que correspondem aos cinco eixos que contemplam as dez 

dimensões dispostas no art. 3° da Lei do SINAES. Os dados e informações correlatas são analisadas de 

acordo com o PDI e a identidade da Faculdade, de forma a facilitar o processo avaliativo em sua 

integralidade. 

Conforme destcado na seção destinada à metodologia utilizada, as tabelas abaixo contêm questões das 

avaliações de cada segmento. As informações contidas foram extraídas dos gráficos e para chegar aos 

valores finais foi utilizada a média aritmética que leva em consideração a quantidade de respostas e o 

valor de cada conceito. Portanto, os gráficos dos três anos (colocados em sua totalidade como anexos) 

e as planilhas, além de apresentarem os dados coletados, fazem uma análise dos resultados, uma vez 

que, pelos gráficos, é possível visualizar individualmente as fragilidades e potencialidades das 

dimensões da IES. 

 

 
3.1 EIXO 1– PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

 
A Faculdade de Direito 8 de Julho desenvolve sua Avaliação Interna a partir de um planejamento 

elaborado e executado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, que estabelece, no início do ano, um 

cronograma de reuniões, voltadas, essencialmente, a discutir as condições vigentes do processo de 

avaliação institucional, seus resultados e suas possibilidades de melhorias. 

O processo de autoavaliação da Faculdade tem ocorrido, conforme previsto no PDI e no Regimento 

Interno, com participação da sociedade civil organizada e de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica, de forma paritária, sem privilegiar nenhum deles e, com vistas a manter a transparência das 

atividades, a CPA realiza a publicação dos relatórios de avaliação no site institucional, bem como 

relatórios de pesquisas, tabelas e gráficos de avaliação da instituição. 

No Eixo 1, considera-se a dimensão 8 (Planejamento e avaliação) do Sinaes (Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior). O foco desse Eixo é a descrição e a identificação dos principais elementos 

do processo avaliativo da IES em relação ao seu PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), aos relatórios 

elaborados pela CPA e aos demaisdocumentos institucionais avaliativos do período que constitui o objetivo 

de avaliação. 
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Ademais, os relatórios de autoavaliação seguem de acordo com a previsão de postagem para cada ano 

do triênio, considerando os relatórios parciais e final previstos no planejamento da Comissão. 

 

Aspectos gerais avaliados: Nesse eixo, questões foram lançadas buscando evidenciar a qualidade do 

trabalho avaliativo desenvolvido pela CPA, a frequência atual das avaliações institucionais, a clareza nos 

critérios e divulgação dos resultados obtidos pelas avaliações, tendo em vista as ações acadêmico- 

administrativas da IES. 

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. 

Foi realizada uma média aritimética das questões gerais relativas aos eixos, considerando as notas 1, 2, 

3, 4 e 5, sendo a menor relativa ao conceito ruim e a maior relativa ao conceito excelente e, em seguida, 

foram geradas tabelas norteadoras para análise, constituídas por dados de 2019, 2020 e 2021 e 

tranformadas em notas numéricas (percentuais) conforme os itens avaliados nos três anos. 

As alternativas de respostas foram, na sequencia: 

E – Excelente (Exc.); 
O – Ótimo (Otm) 
B – Bom; 
R – Regular; 
R – Ruim. 

 
 

Qualidade do programa de autoavaliação 

institucional (média do biênio 2020/2021) 

Excelente 

% 

Ótimo Bom Regular Ruim 

2019      

Alunos - - - - - 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo - - - - - 

2020      

Alunos (média dos dois períodos avaliados) 34,1 25 20,45 13,65 4,55 

Docentes 37,5 50 12,5 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 50 25 12,5 12,5 0 

2021      

Alunos 28,6 14,3 42,9 14,3 0 

Docentes 66,7 33,3 0 0 0 
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Corpo Técnico-administrativo 66,7 33,3 0 0 0 

Média final do quesito (%) 47,26 30,15 15,05 6,74 0,75 

 

No que tange à qualidade do programa de autoavaliação observa-se que, na comunidade acadêmica em 

geral, quase a metade dos segmentos considera a proposta excelente em termos qualitativos (47,26%), 

30,15% consideram de ótima qualidade, 15,05% indicam como boa, já 6,64% apontam ser regular e 0% 

considera ruim. É importante atentar para o fato de que em 2019 o item não foi avalidado, no entanto 

em 2021 a satisfação aumentou consideravelmente em toda a comunidade docente e corpo técnico, 

mas reduziu em torno de 5% dentre os alunos (considerando a amostra de todos os períodos). 

 
 

Regularidade do programa de autoavaliação 

institucional (média do biênio 2020/2021) 

Exc. Otm Bom Reg Ruim 

2019      

Alunos - - - - - 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo - - - - - 

2020      

Alunos (média dos dois períodos avaliados) 36,4 25 22,75 9,1 4,55 

Docentes 62,5 12,5 25 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 55,6 11,1 11,1 22,2 0 

2021      

Alunos 28,6 14,3 42,9 14,3 0 

Docentes 66,7 33,3 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 66,7 33,3 0 0 0 

Média final do quesito (%) 52,75 21,58 16,95 7,6 0,75 

 

Quanto à regularidade do programa de autoavaliação, podemos afirmar que mais da metade (52,75%) 

consideraram excelente e 21,58% apontaram como ótimo o indicador questionado, já 16,95% 

entendem ser boa, 7,6% apontam com ruim a regularidade e 0% consideram-na ruim. Ressalta-se que 

em 2019 o item não foi avalidado, no entanto em 2021 a satisfação aumentou consideravelmente em 

toda a comunidade docente e corpo técnico, mas a análise reduziu em torno de 7% do conceito 

excelente entre os alunos (considerando a amostra de todos os períodos) e aumentou o conceito que 
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considera “boa” a regularidade praticada no programa. 
 

 
Clareza nos critérios de autoavaliação 

institucional (média do biênio 2020/2021) 

Exc. Otm Bom Reg Ruim 

2019      

Alunos - - - - - 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo - - - - - 

2020      

Alunos (média dos dois períodos avaliados) 29,55 27,3 20,45 18,2 0 

Docentes 12,5 62,5 25 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 44,4 11,1 11,1 33,3 0 

2021      

Alunos 28,6 14,3 57,1 0 0 

Docentes 50 50 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 66,7 33,3 0 0 0 

Média final do quesito (%) 38,62 33,08 18,94 8,58 0 

 

No quesito clareza dos critérios avaliativos observa-se uma necessidade de revisão das questões, pois 

os índices de insatisfação foram intensificados quando comparados aos de 2020, tendo sido a média 

final do quesito 38,62% excelente e 33,08% ótimo, já 18,94% consideraram boa, 8,58 regular e 0% 

considerou ruim o aspecto clareza. 

Destacamos que no ano de 2019 a questão não foi enfrentada no relatório. 

E assim, de acordo com os gráficos apresentados acima, nota-se que o trabalho avaliativo da CPA e a 

frequência atual das avaliações foram avaliados pela comunidade em geral como potencialidades da IES 

na média trienal, por outro lado, a divulgação dos resultados das avaliações institucionais, tendo em 

vista as ações acadêmico-administrativas demandam maior atenção em termos de registro para o 

próximo ciclo. 
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3.2 EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

 

 

No eixo 2, as questões analisadas foram direcionadas para o previsto na Dimensão 1, que compreende 

a Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional e também para a Dimensão 3, que contempla a 

Responsabilidade Social da Instituição, considerada especialmente no que se refere à sua contribuição 

em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

No ano de 2021, a CPA comparou as ações do PDI e o cumprimento das metas para a formulação do 

novo PDI 2022-2026 e comparou também os resultados das autoavaliações dos últimos três anos. 

Abaixo segue tabela com análise das metas estabelecidas no PDI para o triênio (2019-2020-2021). 
 

 
Metas Institucionais – PDI CUMPRIMENTO Inaferível* 

Sim Parcial Não  

1. Obter o melhor índice de aprovação dos 

alunos no Exame Nacional Unificado da OAB 

dentre as instituições de ensino superior do 

Brasil; 

    
 
 

x 

2. Manter um corpo docente de alto nível 

com base na titulação acadêmica (sempre 

em percentual superior àquele exigido para 

a obtenção de conceito 5) e na vasta 

experiência profissional; 

 
x 

   

3. Obter Conceito Institucional e Conceito     

Este Eixo tem seu foco no PDI e consiste na verificação da coerência existente entre esse documento e as 
ações institucionais nas diferentes vertentes de sua atuação acadêmica – ensino, pesquisa, extensão e 
gestão. Pretende, igualmente, verificar os diferentes caminhos percorridos (ou a percorrer) pela IES no 
contexto de sua inserção social, bem como sua atuação face à inclusão e ao desenvolvimento econômico e 
social,tendo sempre como base a missão, os propósitos e as metas anunciadas no PDI. 

Dessa forma, o Eixo Desenvolvimento Institucional assume o papel de induzir maior 
comprometimento da IES na construção de seu PDI, priorizando sua coerência e evolução. 

O Eixo Desenvolvimento Institucional contempla as dimensões 1 (Missão e Plano de Desenvolvimento 
Institucional) e 3 (Responsabilidade Social da Instituição) do Sinaes. 
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de Curso notas 5 na fase de Credenciamento 

e Autorização do Curso de Direito; 

x    

4. Obter Conceito ENADE, Conceito 

Preliminar de Curso e Índice Geral de Cursos 

notas 5; 

   x 

5. Obter Conceito de Curso nota 5 na fase de 

Reconhecimento do Curso de Direito; 

   x 

6. Manter uma carga horária superior ao 

mínimo da legislação educacional para 

vivência da prática jurídica no Curso de 

Graduação em Direito; 

 
x 

   

7. Reunir os maiores juristas do Brasil, 

reconhecidos pela formação da doutrina e 

jurisprudência pátrias, nos Cursos de Pós- 

Graduação, formando o maior núcleo de 

especialização jurídica do Estado de Sergipe 

e um dos maiores do Brasil; 

  
x 

  

8. Preencher, na sua totalidade, as vagas 

ofertadas anualmente, com pressuposto no 

ensino de qualidade; 

  x  

9. Abrir processo seletivo para pós- 

graduação stricto sensu, em nível de 

mestrado, após a formação da primeira 

turma de graduação 

   x 

* Inaferível – refere-se ao fato de não ter sido concluída a primeira turma de alunos ou não ter tido 
liberação do índice pelo MEC 

 
Quanto aos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização), relacionamos abaixo as turmas 

abertas nos últimos três anos: 

TURMAS DE PÓS ABERTAS EM 2019   

Curso Quantidade de 

Turmas 

Data de Início 
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Pós-Graduação em Ciências Criminais 1 Abril/2019 

Pós-Graduação em Direito do Estado 1 Abril/2019 

Pós-Graduação em Direito do Trabalho e 

Previdenciário 

1 Abril/2019 

Pós-Graduação em Direito e Gestão Municipal 1 Abril/2019 

Pós-Graduação em Direito e Processo Civil 1 Abril/2019 

Pós-Graduação em Direito Tributário e 

Planejamento Tributário 

1 Abril/2019 

Fonte: Núcleo de Pós Graduação (2019.1) 
 

 
TURMAS DE PÓS ABERTAS EM 2020   

Curso Quantidade de 

Turmas 

Data de Início 

Pós-Graduação em Ciências Criminais 1 Abril/2020 

Pós-Graduação em Direito e Prática 

Previdenciária 

1 Abril/2020 

Pós-Graduação em Direito e Processo Civil 1 Abril/2020 

Pós-Graduação em Direito Registral, Notarial 

e Imobiliário 

1 Abril/2020 

Pós-Graduação em Direito Tributário e 

Planejamento Tributário 

1 Abril/2020 

Fonte: Núcleo de Pós Graduação (2020.1) 
 

 
TURMAS ABERTAS EM 2021   

Curso Quantidade de 

Turmas 

Data de Início 

Pós-Graduação em Direito e Processo Civil 1 Abril/2021 

Pós-Graduação em Ciências Criminais 1 Abril/2021 

Pós-Graduação em Direito e Prática 

Previdenciária 

1 Abril/2021 

Fonte: Núcleo de Pós Graduação (2021) 
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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. 

O instrumento de avaliação institucional buscou respostas 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. 

 
Aspectos avaliados: Nesse eixo, questões foram lançadas buscando evidenciar o cumprimento das 

metas propostas pela IES no PDI, a contribuição da Faculdade para o desenvolvimento local e regional, 

tendo em vista as ações acadêmico-administrativas da IES, a qualidade do ensino, com a formação de 

profissionais capacitados e a responsabilidade social. 

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. 

Foi realizada uma média aritimética das questões gerais relativas aos eixos, considerando as notas 1, 2, 

3, 4 e 5, sendo a menor relativa ao conceito ruim e a maior relativa ao conceito excelente e, em seguida, 

foram geradas tabelas norteadoras para análise, constituídas por dados de 2019, 2020 e 2021 e 

tranformadas em notas numéricas (percentuais) conforme os itens avaliados nos três anos. 

As alternativas de respostas foram, na sequencia: 

E – Excelente (Exc.); 
O – Ótimo (Otm) 
B – Bom; 
R – Regular; 
R – Ruim. 

 
 

Contribuição da Faculdade de Direito 8 de Julho 

para o desenvolvimento local e regional 

Exc. Otm Bom Reg Ruim 

2019      

Alunos - - - - - 

Docentes - - - - - 
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Corpo Técnico-administrativo - - - - - 

2020      

Alunos 71,3 20,45 18,2 0 0 

Docentes 62,5 37,5 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 70 20 10 0 0 

2021      

Alunos 71,4 28,6 0 0 0 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo 66,7 33,3 0 0 0 

Média final do quesito (%) 68,38 27,97 5,64 0 0 

 

Conforme o previsto em seu PDI, a Faculdade deve buscar consolidar seus princípios de educação 

sempre voltados para a análise e reflexão, atendendo a uma necessidade social local e regional. A 

respeito dessa contribuição da faculdade para o desenvolvimento local e regional, considerada 

especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural. 

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

local e regional, 68,38% da comunidade acadêmica julga a faculdade excelente, 27,97% entendem que 

a faculdade é ótima quanto ao aspecto analisado, 5,64% informam que a faculdade é boa na 

contribuição para o desenvolvimento local e regional e 0% considerou regular ou ruim. 

 
 

Política da mantenedora com a qualidade do 

ensino, formação de profissionais capacitados e 

com responsabilidade social 

Exc. Otm Bom Reg Ruim 

2019      

Alunos - - - - - 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo - - - - - 

2020      

Alunos 59,10 29,55 11,4 0 0 

Docentes 87,5 12,5 0 0 0 
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Corpo Técnico-administrativo 50 30 20 0 0 

2021      

Alunos 85,7 0 14,3 0 0 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo 66,7 33,3 0 0 0 

Média final do quesito (%) 69,8 21,07 9,14 0 0 

 

Questionados quanto à política da mantenedora e compromisso com a qualidade do ensino, com a 

formação de profissionais capacitados e com responsabilidade social, 69,8% de toda a comunidade 

acadêmica afirma que à instituição é excelente nesse quesito, enquanto que 21,07% informam que a 

faculdade é ótima no aspecto tratado, 9,14 reputam ser boa e 0% considerou ser regular ou ruim. 

 
3.3 EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

No Eixo “Políticas Acadêmicas” analisam-se os elementos constitutivos das práticasde ensino, pesquisa e 
extensão, considerando como meta o aprendizado. Enfatiza-se também a relação entre as políticas 
acadêmicas, a comunicação com a sociedade e o atendimento ao discente. 

Este Eixo contempla as dimensões 2 (Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão), 4 (Comunicação 
com a Sociedade) e 9 (Políticas de Atendimento aosDiscentes) do Sinaes. 

 

O eixo 3 tem por objetivo demonstrar os elementos constitutivos das práticas de ensino, pesquisa e 

extensão, tomando por base de análise a finalidade basilar da atividade da IES que é o aprendizado. 

Além disso, o presente relatório, ao tratar do eixo de políticas acadêmicas, propõe-se a demonstrar 

ações que promovem a comunicação da IES com a sociedade, a relação entre as políticas acadêmicas e 

o atendimento ao discente; tudo em conformidade com o Art. 3º, incisos II, IV e IX, da Lei 10.861, que 

institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

 

Aspectos avaliados: Nesse eixo foram lançadas indagações buscando evidenciar a promoção de 

momentos de reuniões entre professores, estudantes e funcionários (por parte da Direção de 

Graduação), verificou-se como foram conduzidos os trabalhos acadêmicos diante da pandemia – COVID 

19, além de questõoes como o site institucional (no que tange à facilidade de uso, layout da página e a 

utilidade das informações disponibilizadas) e da existência de esclarecimentos acerca das informações 

necessárias a construção da Imagem e política Institucional (no meio acadêmico e na sociedade). 

Incluidas, por fim, questões relativas ao acolhimento a pessoas com deficiência e redução mobilidade 
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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. 

Foi realizada uma média aritimética das questões gerais relativas aos eixos, considerando as notas 1, 2, 

3, 4 e 5, sendo a menor relativa ao conceito ruim e a maior relativa ao conceito excelente e, em seguida, 

foram geradas tabelas norteadoras para análise, constituídas por dados de 2019, 2020 e 2021 e 

tranformadas em notas numéricas (percentuais) conforme os itens avaliados nos três anos. 

As alternativas de respostas foram, na sequencia: 

E – Excelente (Exc.); 
O – Ótimo (Otm) 
B – Bom; 
R – Regular; 
R – Ruim. 

 
 

Direção de Graduação - Promoção de 

encontros, reuniões entre professores, 

estudantes e funcionários 

Exc. Otm Bom Reg Ruim 

2019      

Alunos - - - - - 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo - - - - - 

2020      

Alunos 70,45 22,75 0 6,8 0 

Docentes 100 0 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 33,3 33,3 11,1 0 22,2 

2021      

Alunos 57,1 0 14,3 28,6 0 

Docentes 83,3 16,7 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 100 0 0 0 0 

Média final do quesito (%) 74,02 12,12 4,23 5,9 3,7 
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Instados a opinar sobre a promoção de momentos de reuniões ou outros encontros entre professores, 

estudantes e funcionários, ocasionados por parte da Direção de Graduação, 74,02% da comunidade (em 

geral) afirma ser excelente o quesito, enquanto que 12,12% informam que o aspecto tratado é 

considerado ótimo, 4,23% reputam ser bom, 5,9% consideram regular e 3,7% entendem ser ruim. 

 
 

Condução dos trabalhos na pandemia  – 

COVID 19 

Exc. Otm Bom Reg Ruim 

2019      

Alunos - - - - - 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo - - - - - 

2020      

Alunos 43,2 20,45 15,95 15,45 0 

Docentes 62,5 37,5 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 66,7 16,7 0 16,7 0 

2021      

Alunos - - - - - 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo - - - - - 

Média final do quesito (%) 57,46 24,88 5,31 10,71 0 

 

Quanto à Condução dos trabalhos na pandemia – COVID 19, avaliado apenas em 2020 (por ser o ápice 

do problema), temos que 57,46% da comunidade (em geral) afirma que a instituição foi excelente nesse 

quesito, enquanto que 24,88% informam que a faculdade foi ótima no aspecto tratado, já 5,31% 

reputam ter sido boa a condução, 10,71% afirmam regular e 0% consideraram ruim. 

 
 

Site (facilidade de uso, layout da página e 

informações disponibilizadas) – média dos 

resultados 

Exc. Otm Bom Reg Ruim 

2019      

Alunos - - - - - 
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Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo - - - - - 

2020      

Alunos 18,95 19,7 31,08 19,71 10,61 

Docentes 37,5 58,33 4,16 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 34,8 13,33 51,86 0 0 

2021      

Alunos 33,3 23,8 33,3 9,5 0 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo 66,7 33,3 0 0 0 

Média final do quesito (%) 38,25 29,69 24,08 5,84 2,12 

 

Quanto às facilidade de uso do Site da Faculdade, o layout da página e as informações nele 

disponibilizadas podemos afirmar que 38,25% consideram excelente, 29,69% entendem ser ótimo o 

indicador questionado, já 24,08% afirmam ser bom o site quanto aos aspeectos verificados, 5,84% 

apontam com regulr e 2,12% consideram-no ruim. Ressalta-se que em 2019 o item não foi avalidado, 

no entanto em 2021 a satisfação manteve-se em patamares similares ao ano anterior, sendo que na 

visão dos alunos houve melhora no conceito excelente. 

 
 

Imagem e política Institucional: 

esclarecimentos de informações 

necessárias, imagem da IES no meio 

acadêmico e na sociedade 

Exc. Otm Bom Reg Ruim 

2019      

Alunos - - - - - 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo - - - - - 

2020      

Alunos 56,06 25,01 17,43 1,51 0 

Docentes 50 45,83 4,16 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 56,66 33,3 6,66 0 0 

2021      
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Alunos 71,4 14,3 0 9,5 4,7 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo 66,66 22,2 0 11,1 0 

Média final do quesito (%) 60,26 28,12 5,65 4,42 0,94 

 

Quando perguntado sobre os esclarecimentos de informações necessárias acerca da imagem da 

Faculdade de Direito 8 de julho no meio acadêmico e na sociedade como política institucional, 60,26% 

da comunidade (em geral) afirma ser excelente o quesito, enquanto que 28,12% informam que o 

aspecto tratado é considerado ótimo, 5,65% reputam ser bom, 4,42% consideram regular e 0,94% 

entendem ser ruim. 

 
 

Acolhimento a pessoas com deficiência e 

redução mobilidade (acesso, instalações e 

recursos) 

Exc. Otm Bom Reg Ruim 

2019      

Alunos - - - - - 

Docentes 92 5 2 1 0 

Corpo Técnico-administrativo - - - - - 

2020      

Alunos 50 20,45 20,45 9,1 0 

Docentes 75 25 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 60 30 10 0 0 

2021      

Alunos 85,7 0 0 14,3 0 

Docentes 83,3 16,7 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 100 0 0 0 0 

Média final do quesito (%) 78 13,87 4,63 3,48 0 

 

Indagados como avaliam a Faculdade de Direito 8 de Julho no tocante ao acolhimento a pessoas com 

deficiência e redução de mobilidade, com destaque para os itens acessibilide física, estrutrura das 

instalações e disponibilização de recursos, 78% da comunidade acadêmica julga a faculdade excelente, 

13,87% entendem que a faculdade é ótima quanto ao aspecto analisado, 4,63% da comunidade 
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informam que a faculdade é boa no acolhimento, 3,4% consideram-na regular e 0% reputam ser ruim. 
 

Acesso aos Diretores da IES Exc. Otm Bom Reg Ruim 

2019      

Alunos - - - - - 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo - - - - - 

2020      

Alunos 60,9 25 4,55 9,1 0 

Docentes 100 0 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 0 60 40 0 0 

2021      

Alunos 71,4 0 14,3 14,3 0 

Docentes 83,3 16,7 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 100 0 0 0 0 

Média final do quesito (%) 69,26 16,95 9,80 3,9 0 

 
Quanto ao acesso aos diretores da Instituição, aqui considerados o Diretor Geral, o Diretor 

Administrativo e o Diretor de Graduação, temos que 69,26% da comunidade (em geral) afirmam que a 

instituição é excelente nesse quesito, enquanto que 16,95% informam consideram ótimo o acesso, já 

9,80% indicam ter bom acesso, 3,9% afirmam ser regular e 0% consideraram ruim. De acordo com os 

gráfico (em anexo) que geraram as tabelas foi possível notar que o acesso aos diretores (em geral) foi  

visto como potencialidades da IES, atingindo conceitos “muito bom” e “excelente” em sua maioria. 

 

3.4 EIXO 4– POLÍTICAS DE GESTÃO 
 
 

O Eixo “Políticas de Gestão” tem como foco a verificação do desenvolvimento daspolíticas de pessoal 
e da organização e gestão da instituição. Abrange, ainda, elementos do planejamento e da sustentabilidade 
financeira da IES para garantir o seu plenodesenvolvimento de forma sustentável. 

Esse Eixo contempla as dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6 (Organização e Gestãoda Instituição) e 10 

(Sustentabilidade Financeira) do Sinaes. 

 
O presente eixo tem por objetivo apresentar políticas de pessoal e da organização e gestão da 

instituição, bem como expor aspectos do planejamento e da sustentabilidade financeira como forma de 

garantia do seu PDI de forma sustentável, em conformidade com o Art. 3º, incisos V, VI e X, da Lei 10.861, 
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que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 

Aspectos avaliados: Nesse eixo, questões foram lançadas buscando evidenciar as políticas de pessoal, 

a organização e gestão da instituição e a sustentabilidade financeira. Para tanto verificaram-se aspectos 

gerais da gestão, promoção de reuniões e eventos, além da gestão individualizada e a medição da 

satisfação quanto ao atendimento das solicitações e resolutividade de problemas, por parte do Diretor 

de Graduação, do Diretor Geral e do Diretor Administrativo. Em 2020, de modo especial e excepcional, 

diante da pandemia do COVID-19, analisou-se todo o apoio oferecido aos professores na substituição 

das aulas presenciais (em termos de capacitação, equipamentos, conectividade, produção de conteúdo 

digital e recursos), além das condutas adotadas pela Faculdade para adaptação do seu corpo técnico 

administrativo (no que tange à adequação da jornada de trabalho, home office), e a condução dos 

trabalhos e apoio ofertado ao discentes na substituição das aulas para o ensino on-line. 

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. 

Foi realizada uma média aritimética das questões gerais relativas aos eixos, considerando as notas 1, 2, 

3, 4 e 5, sendo a menor relativa ao conceito ruim e a maior relativa ao conceito excelente e, em seguida, 

foram geradas tabelas norteadoras para análise, constituídas por dados de 2019, 2020 e 2021 e 

tranformadas em notas numéricas (percentuais) conforme os itens avaliados nos três anos. 

As alternativas de respostas foram, na sequencia: 

E – Excelente (Exc.); 
O – Ótimo (Otm) 

B – Bom; 
R – Regular; 
R – Ruim. 

 
 

DIREÇÃO DE GRADUAÇÃO (aspectos gerais 

da gestão, promoção reuniões/eventos e 

atendimento às solicitações) 

Exc. Otm Bom Reg Ruim 

2019      

Alunos 94 6 0 0 0 

Docentes 94 6 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo - - - - - 

2020      

Alunos 64,18 22,88 6,8 3,9 0 
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Docentes 93,75 6,25 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 54,42 16,37 23,6 0 5,55 

2021      

Alunos 62,82 5,72 5,72 11,44 14,3 

Docentes 83,3 16,7 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 87,50 25 0 0 0 

Média final do quesito (%) 79,24 13,10 4,51 1,91 2,48 

 

No que tange aos aspectos gerais da gestão, como a promoção reuniões, eventos e atendimento às 

solicitações pelo Diretor de Graduação, temos que 79,24% da comunidade (em geral) informa que é ele 

é excelente nesse quesito, enquanto que 13,10% consideram ótima a sua gestão, já 4,51% reputam 

como boa, 1,91% afirmam ser regular e 2,48% consideraram ruim. 

 
 

DIREÇÃO GERAL (aspectos gerais da gestão, 

cordialidade, promoção reuniões/eventos, 

solução de problemas e atendimento às 

solicitações) 

Exc. Otm Bom Reg Ruim 

2019      

Alunos - - - - - 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo - - - - - 

2020      

Alunos 27,3 13,6 27,3 27,3 4,5 

Docentes 81,2 18,7 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 40 30 20 10 0 

2021      

Alunos 67,8 3,6 7,1 7,1 14,3 

Docentes 83,3 0 16,7 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 83,3 0 0 16,6 0 

Média final do quesito (%) 63,8 11 11,8 10,1 3,1 
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Quanto aos aspectos gerais da gestão, como a promoção de reuniões, eventos e atendimento às 

solicitações pelo Diretor Geral, temos que 63,8% da comunidade (em geral) afirma que é ele é excelente 

nesse quesito, enquanto que 11% informam que consideram ótima a sua gestão, já quase o mesmo 

percentual (11,8%) reputam como boa, 10,1% afirmam ser regular e 3,1% consideraram ruim. 

 
 

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 

(aspectos gerais da gestão, cordialidade, 

promoção   reuniões/eventos,   solução   de 

problemas e atendimento às solicitações) 

Exc. Otm Bom Reg Ruim 

2019      

Alunos - - - - - 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo - - - - - 

2020      

Alunos 38,46 20,46 18,76 14,21 6,26 

Docentes 71,9 18,7 0 0 9,4 

Corpo Técnico-administrativo 40 30 20 10 0 

2021      

Alunos 21,45 32,2 32,2 3,8 17,87 

Docentes 83,3 0 16,7 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 83,35 0 0 16,65 0 

Média final do quesito (%) 56,4 16,9 14,1 7,4 5,6 

 

Relativamente aos aspectos gerais da gestão, como a promoção reuniões, eventos e atendimento às 

solicitações pela Direção Administrativa Financeira, temos que 56,4% da comunidade (em geral) afirma 

que é excelente nesse quesito, enquanto que 16,9% informam que consideram ótima a sua gestão, já 

14,1% reputam como boa, 7,4% afirmam ser regular e 5,6% consideraram ruim. 

 
 

Apoio oferecido aos professores na 

substituição das aulas  presenciais  – 

(Capacitação, equipamentos, conectividade, 

Exc. Otm Bom Reg Ruim 
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produção de conteúdo digital e recursos)      

2020      

Docentes 45 15 27,5 10 2,5 

Média final do quesito (%) 45 15 27,5 10 2,5 

 

Quanto ao apoio oferecido ao corpo docente na pandemia – COVID 19, diante da neecessidade de 

substituição das aulas presenciais, além do apoio conferido relativo à capacitação, disponibilidade de 

equipamentos, conectividade, produção de conteúdo digital e recursos, verificou-se que 45% dos 

docentes afirmam que a instituição foi excelente nesse quesito, enquanto que 15% informam que a 

faculdade foi ótima no aspecto tratado, já 27,5% reputam ter sido boa a condução, 10,% afirmam ser 

regular e 2,5% consideraram ruim esse apoio. Destaca-se que o item foi avaliado apenas em 2020 (por 

ser o ápice do problema). 

Destaca-se que a ferramenta para aulas online adotada pela Faculdade diante da pandemia do COVID- 

19 foi a plataforma ZOOM e que 100% dos docentes indicaram o Zoom como sendo a ferramenta 

adotada pela faculdade nas aulas digitais. 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 não. 

 
 

Condutas adotadas pela Faculdade para o 

corpo técnico administrativo diante da 

pandemia do COVID-19 – Adequação da 

jornada de trabalho, home office. 

Exc. Otm Bom Reg Ruim 

2020      

Corpo técnico administrativo 55,5 19,45 11,1 13,9 0 

Média final do quesito (%) 55,5 19,45 11,1 13,9 0 

 

No tocante ao apoio oferecido ao corpo técnico administrativo na pandemia – COVID 19, diante da 

neecessidade de adequação da jornada de trabalho e disponibilidade de home office, verificou-se que 

55,5% dos funcionários afirmaram que a Instituição foi excelente nesse quesito, enquanto que 19,45% 

informam que a faculdade foi ótima no aspecto tratado, já 11,1% reputam ter sido boa a condução, 

13,9% afirmam ser apenas regular e 0% consideraram ruim esse apoio. Destaca-se que o item foi 

avaliado apenas em 2020 (por ser o ápice do problema). 
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Condutas adotadas pela Faculdade para aos 

alunos diante da pandemia do COVID-19 

Exc. Otm Bom Reg Ruim 

2020      

Alunos 50 31,8 4,6 13,6 0 

Média final do quesito (%) 50 31,8 4,6 13,6 0 

 

Relativamente ao apoio oferecido aos alunos na pandemia – COVID 19, diante da necessidade de 

substituição das aulas presenciais, verificou-se que 50% dos discentes afirmaram que a Instituição foi 

excelente nesse quesito, enquanto que 31,8% informam que a faculdade foi ótima no aspecto tratado, 

já 4,6% reputam ter sido boa a condução, 13,6 % afirmam ser regular e 0% consideraram ruim esse 

apoio. Destaca-se que o item foi avaliado apenas em 2020 (por ser o ápice do problema). 

 
3.5 EIXO 5 – ESTRUTURA FÍSICA 

 

 

 
O eixo que aqui se apresenta tem por objetivo demonstrar as condições estruturais que a Faculdade 

apresenta para o desenvolvimento das suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. O 

presente eixo contempla o Art. 1º inciso VII da Lei 10.861, que institui o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior. 

Para iniciar o relato acerca da infraestrutura física da IES, vale destacar que, por se tratar de uma 

Instituição nova, com instalações planejadas e até mesmo pelo fato de estarmos até meado de 2021 em 

ensino remoto, destaca-se que a Faculdade não realizou nenhuma alteração na sua estrutura física entre 

2019 a 2021. 

Aspectos avaliados: Nesse eixo, questões foram lançadas buscando analisar as instalações físicas e 

recursos da Faculdade de Direito 8 de Julho sob vários aspectos: limpeza das salas, corredores e demais 

áreas, ventilação e eiluminação dos espaços, a existência de recursos e equipamentos tecnológicos de 

apoio, como aparelhos multimídia, computadores, a qualidade do serviço de acesso via internet 

ofertado a comunidade, além da existência de programas específicos para as atividades de aula, e dos 

recursos que viabilizem o acesso a pessoas com deficiência e redução mobilidade, com destaque para 

No Eixo “Infraestrutura Física”, verificam-se as condições que a IES apresenta para o desenvolvimento 
de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Esse Eixo contempla a dimensão 7 (Infraestrutura 
Física) do Sinaes. 
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os itens: acessibilide física, estrutrura das instalações e disponibilidade; por fim, foram avaliadas as 

condutas adotadas pela Faculdade diante da pandemia do COVID-19 no sentido de disponibilizar EPI’s 

e demais medidas de proteção apoio ao corpo técnico administrativo. 

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. 

Foi realizada uma média aritimética das questões gerais relativas aos eixos, considerando as notas 1, 2, 

3, 4 e 5, sendo a menor relativa ao conceito ruim e a maior relativa ao conceito excelente e, em seguida, 

foram geradas tabelas norteadoras para análise, constituídas por dados de 2019, 2020 e 2021 e 

tranformadas em notas numéricas (percentuais) conforme os itens avaliados nos três anos. 

As alternativas de respostas foram, na sequencia: 

E – Excelente (Exc.); 
O – Ótimo (Otm) 
B – Bom; 
R – Regular; 
R – Ruim. 

 
 

Instalações físicas e recursos (limpeza das 

salas, corredores e demais espaços) 

Exc. Otm Bom Reg Ruim 

2019      

Alunos - - - - - 

Docentes 92 5 2 1 0 

Corpo Técnico-administrativo - - - - - 

2020      

Alunos 81,8 15,92 2,27 0 0 

Docentes 100 0 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 60 20 20 0 0 

2021      

Alunos 85,7 14,3 0 0 0 

Docentes 100 0 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 100 0 0 0 0 

Média final do quesito (%) 88,5 7,88 3,46 0,14 0 

 

Questionados sobre as Instalações físicas e recursos, a comunidade foi indagada acerca da limpeza das 
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salas, dos corredores e demais espaços da Faculdade, e 88,5% afirmaram ser excelente, enquanto que 

7,88% informam que o aspecto tratado é considerado ótimo, 3,46% reputam ser boa, 0,14% considerou 

regular e 0% entende ser ruim. 

 
 

Instalações físicas e recursos (Ventilação e 

iluminação das salas) 

Exc. Otm Bom Reg Ruim 

2019      

Alunos - - - - - 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo - - - - - 

2020      

Alunos 81,8 11,35 6,85 0 0 

Docentes 87,5 12,5 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 50 20 30 0 0 

2021      

Alunos 85,7 14,3 0 0 0 

Docentes 83,3 16,7 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 100 0 0 0 0 

Média final do quesito (%) 81,38 12,47 6,14 0 0 

 

Instados a opinar sobre as Instalações físicas e recursos, a comunidade foi indagada acerca da ventilação 

e iluminação das salas da Faculdade, e 81,38% afirmam ser excelente, enquanto que 12,47% informam 

que o aspecto tratado é considerado ótimo, 6,14% reputam ser bom, 0% considerou regular ou ruim. 

 
 

Instalações Físicas e Recursos – Recursos e 

equipamentos de apoio (multimídia, 

computadores e outros) 

Exc. Otm Bom Reg Ruim 

2019      

Alunos - - - - - 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo - - - - - 

2020      
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Alunos 60,55 18,2 13,65 9,1 0 

Docentes 62,5 37,5 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 33,3 11,1 55,6 0 0 

2021      

Alunos 71,4 0 28,6 0 0 

Docentes 66,7 33,3 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 33,3 33,3 0 33,3 0 

Média final do quesito (%) 54,62 22,23 16,25 7,06 0 

 

Questionados sobre as Instalações físicas e recursos, a comunidade foi indagada acerca da existência de 

recursos e equipamentos tecnológicos de apoio, como aparelhos multimídia, computadores e outros 

equipamenttos da Faculdade, e, nesse aspecto, 54,62% afirmaram ser excelente, enquanto que 22,23% 

informaram que o aspecto tratado é considerado ótimo, 16,25% reputam ser bom, 7,06% consideram 

apenas regular e ninguém (0%) considerou ruim. 

 
 

Instalações Físicas e Recursos – Qualidade 

do serviço de acesso (internet, programas 

específicos para as atividades de aula) 

Exc. Otm Bom Reg Ruim 

2019      

Alunos - - - - - 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo - - - - - 

2020      

Alunos 51,5 20,45 13,65 15,95 0 

Docentes 62,5 37,5 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 33,3 11,1 22,2 33,3 0 

2021      

Alunos - - - - - 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo 33,3 33,3 33,3 0 0 

Média final do quesito (%) 45,15 25,58 17,28 12,31 0 
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Acerca das Instalações físicas e recursos, a comunidade foi indagada quanto à qualidade do serviço de 

acesso via internet, além da existência de programas específicos para as atividades de aula na 

Faculdade, e, nesse aspecto, 41,15% afirmam ser excelente, enquanto que 25,58% informam que o 

aspecto tratado é considerado ótimo, 17,28% reputam ser bom, 12,31% consideram regular e ninguém 

(0%) considerou ruim. 

 
 

Instalações Físicas e Recursos – Acesso a 

portadores de necessidades especiais 

Exc. Otm Bom Reg Ruim 

2019      

Alunos - - - - - 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo - - - - - 

2020      

Alunos 50 20,45 20,45 9,1 0 

Docentes 75 25 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 60 30 10 0 0 

2021      

Alunos 85,7 0 0 14,3 0 

Docentes 83,3 16,7 0 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 100 0 0 0 0 

Média final do quesito (%) 75,66 15,35 5,07 3,9 0 

 

Perguntados como avaliam a Faculdade de Direito 8 de Julho quanto às Instalações Físicas e Recursos 

que viabilizem o acesso a pessoas com deficiência e redução mobilidade, com destaque para os itens 

acessibilide física, estrutrura das instalações e disponibilização de recursos, 75,66% da comunidade 

acadêmica julga a faculdade excelente, 15,35% entendem que a faculdade é ótima quanto ao aspecto 

analisado, 5,07% da comunidade (em geral) informam que a faculdade é boa em termos de 

acessibilidade, 3,9% consideram-na regular e 0% reputa ser ruim. 
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Condutas adotadas pela Faculdade diante 

da pandemia do COVID-19 – Disponibilização 

de EPI’s e demais medidas de proteção 

Exc. Otm Bom Reg Ruim 

2019      

Alunos - - - - - 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo - - - - - 

2020      

Alunos - - - - - 

Docentes 50 25 25 0 0 

Corpo Técnico-administrativo 50 25 12,5 12,5 0 

2021      

Alunos - - - - - 

Docentes - - - - - 

Corpo Técnico-administrativo 66,7 0 33,3 0 0 

Média final do quesito (%) 55,56 16,66 23,6 4,16 0 

 

Quanto às condutas adotadas pela Faculdade diante da pandemia do COVID-19 no sentido de 

disponibilizar EPI’s e demais medidas de proteção como forma de apoio oferecido ao corpo técnico 

administrativo, verificou-se que 55,56% dos funcionários afirmam que a Instituição foi excelente nesse 

quesito, enquanto que 16,66% informaram que a Faculdade foi ótima no aspecto tratado, já 23,6% 

reputam ter sido boa a condução, 4,16% afirmam ser apenas regular e 0% considerou ruim esse apoio. 

Destaca-se que o item foi avaliado em 2020 e 2021. 
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IV – ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 
 

 

Esta seção, também dividida conforme os cinco eixos que contemplam as dez dimensões dispostas do 

SINAES, apresenta um diagnóstico a respeito da IES, ressaltando os avanços e os desafios a serem 

enfrentados e o quanto foi alcançado em relação ao previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), considerando o perfil e a identidade da IES, de forma a embasar a execução de ações concretas. 

Em termos de documentação, dados e indicadores desta seção, utilizou-se em grande parte o PDI, o 

projeto de autoavaliação, os relatórios parciais de autoavaliação, conversas com gestores e a análise de 

documentos comprobatórios para verificação das ações decorrentes das conclusões da autoavaliação. 

 
4.1 ANÁLISE DO EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
 

Para iniciar o relato acerca do planejamento e avaliação institucional, considerando a evolução da IES, 

observou-se, em geral, que a Faculdade de Direito 8 de julho tem executado o planejamento definido 

no seu Plano de Desenvolvimento Institucional. 

A dimensão avalia e compara durante os últimos três anos se as propostas de autoavaliação constantes 

do PDI estão sendo implementadas e são adequadas, conforme a necessidade da Instituição, e se os 

resultados das avaliações estão sendo utilizados como subsidio para a gestão. 

Ressalta-se que a avaliação se refere a uma Instituição que iniciou suas atividades recentemente (em 

2019), portanto em momento de aprendizado inerente ao primeiro ciclo trienal avaliativo, porém 

sempre buscando o aperfeiçoamento contínuo e a qualidade institucional com base nas premissas 

estabelecidas. 

No contexto de planejamento inicial, a Comissão discutiu e estruturou em 2019 os instrumentos e 

critérios de avaliação interna para a Faculdade, com vistas a realização da coleta e análise das 

informações e, nos anos seguintes (2020 e 2021), vem aprimorando os mecanismos e ajustando-os 

conforme as novas exigências para a realidade apresentada, a exemplo da pandemia do COVID-19. 

Nesse cenário, a IES passou por um grande desafio, mas com uma boa estratégia de gestão e esforço de 

toda a comunidade, procurou superar os obstáculos e, considerando a pandemia, os encontros 

passaram a ser feitos pela plataforma zoom, mantendo-se, na medida do possível, a coerência entre as 

ações planejadas e as metodologias adotadas, a articulação entre os participantes e a observância aos 

prazos. 
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A instituição se comprometeu a reforçar nas reuniões, a importância do relacionamento e comunicação 

entre os setores para tentar amenizar este déficit e trouxe como pontos de melhoria a apresentação do 

relatório em reunião da CPA destinada a apresentação dos resultados e dos os pontos a serem 

trabalhados no decorrer do ano e adaptação das atividades da CPA ao sistema telepresencial. 

O instrumento de avaliação institucional buscou respostas muito objetivas, fornecendo informações 

importantes que apontam para a necessidade de atualização projeto de Autoavaliação Institucional e 

do instrumento utilizado, com vistas a tornar o processo autoavaliativo mais claro e mais divulgado. 

Destaca-se que as instalações físicas da CPA se mantiveram em sala própria, equipada com estação de 

trabalho e recursos que facilitam os atendimentos presenciais e também à distância da comunidade 

acadêmica, com certo conforto, privacidade e autonomia. 

Como fragilidades os relatórios anteriores da Faculdade vem destacando a que a CPA é pouco conhecida 

entre os docentes e alunos e informam, ademais, que a IES estava em processo de elaboração das 

diretrizes institucionais gerais de forma integrada com toda comunidade acadêmica com vistas a 

trabalhar, de forma dinâmica e integrada, para desenvolver atividades visando divulgar suas ações 

perante a comunidade acadêmica. Outro aspecto importante a ser considerado, é que os resultados 

divulgados, referentes à autoavaliação institucional, podem se tornar mais analíticos de forma a serem 

ainda mais apropriados por todos os segmentos da comunidade acadêmica. 

E assim, no que tange ao EIXO 1, observamos que a Faculdade de Direito 8 de Julho vem cumprindo com 

as metas propostas do seu PDI e no projeto inicial, como também realizando propostas não previstas 

que são de grande valor para a IES, havendo adequação e efetividade do planejamento geral da 

instituição e sua relação com o Projeto Pedagógico, além dos procedimentos de avaliação e 

acompanhamento do planejamento institucional. 

 
 

4.2 ANÁLISE DO EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
 

As finalidades, objetivos e compromissos da IES estão explicitados em documentos oficiais com vistas a 

buscar a concretização das práticas pedagógicas e administrativas e suas relações com os objetivos 

centrais da Faculdade destacados no PDI/PPI e no PPC de direito. 

Observa-se a articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional e seu Projeto Pedagógico 

(curso único) no que diz respeito às atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica, gestão 

e avaliação institucional. Estão bem explicitadas as características básicas do Plano de Desenvolvimento 

Institucional e suas relações com o contexto social e econômico em que a IES está inserida. 
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Os gráficos construídos ao longo dos três anos e anexados aos respectivos relatórios detalham a 

avaliação da Diretoria Geral, Diretoria Acadêmica, Diretoria Administrativa, qualidade e compromisso 

de todos os Professores, 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. 

Todo o levantamento vem resultando em informações importantes para a gestão da faculdade, mesmo 

que os resultados tenham sido favoráveis (em praticamente todos os sentidos), com avaliações com 

índice de percentuais maiores para “excelente”, “otimo” e “bom” na maior parte dos indicadores 

questionados. 

Destaca-se que os professores foram avaliados individualmente (por disciplina) e receberam o resultado 

da avaliação em reunião com a coordenação, onde foram apresentadas as fragilidades de cada um, bem 

como os aspectos considerados positivos na avaliação. A avaliação respondida pelos alunos em relação 

aos professores englobou temas como: Relacionamento Acadêmico; Ética Profissional; Assiduidade; 

Pontualidade; Atualização Profissional; Organização, Didática e Planejamento; Critérios de Avaliação; 

Plano de Ensino; Práticas Avaliativas; Práticas de Aprendizagem; e Organização acadêmica. 

Também foram feitas avaliações da instituição pelo corpo técnico-administrativo e pelos docentes e 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. 

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 inseriu no projeto pedagógico do curso de 

Direito a disciplina Filosofia, Ética e Responsabilidade Social. 

Os relatórios anteriores relativos aos anos de 2019 e 2020 vem destacando que o PDI da Faculdade era 

pouco conhecido por parte dos docentes e alunos e que a IES estava em processo de elaboração das 

diretrizes institucionais gerais de forma integrada com toda comunidade acadêmica com vistas a 

trabalhar, de forma dinâmica e sistêmica, para desenvolver atividades visando divulgar o PDI perante a 

comunidade acadêmica. 

No que se refere à dimensão da responsabilidade social da Instituição, destaca-se que 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 desde o primeiro dia de aula. Em relação ao meio ambiente, campanhas de 
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sustentabilidade ambiental junto aos alunos e a comunidade devem ser incrementadas e há esforços 

conjuntos para aumentar a participação dos discentes da graduação nas ações de responsabilidade 

social, aproveitando o grande potencial em trabalhos voluntários de cunho social e em defesa do meio 

ambiente, sendo perceptível que a oferta dos temas passou a ter maior destaque nos eventos e 

seminários, registrando-se como atividades complementares, além projetos de extensão oferecidos aos 

alunos. 

 

4.3 ANÁLISE DO EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 
 
 

Relativamente ao Eixo 3 restaram evidenciados os elementos constitutivos das práticas de ensino, 

pesquisa e extensão, tomando por base de análise a finalidade basilar da atividade da Faculdade de 

Direito 8 de Julho, que é o aprendizado, além de demonstrar ações que promovem a comunicação da 

IES com a sociedade, a relação entre as políticas acadêmicas e o atendimento ao discente. 

As evidências foram demonstradas através da promoção de momentos de reuniões entre professores, 

estudantes e funcionários (por parte da Direção de Graduação), da forma acolhedora como a Direção 

conduziu os trabalhos acadêmicos diante da pandemia, da utilização de ferramentas tecnológicas para 

manter boa comunicação interna e também com a sociedade. 

Toda essa preocupação ficou retratada também na avaliação do site, no que tange à facilidade de uso, 

layout da página e a utilidade das informações disponibilizadas, como também na existência de 

esclarecimentos acerca das informações necessárias a construção da Imagem e política Institucional 

tanto no meio acadêmico, como na sociedade. 

De acordo com os gráficos apresentados acima, nota-se que o eixo 3 foi considerado em um nível 

adequado e que a política de incentivo a participação de eventos internos, a política de incentivo à 

pesquisa e à produção acadêmica, a política de incentivo a realização de eventos externos, o corpo 

docente da IES e a comunicação interna e externa da Faculdade foram avaliados pela comunidade 

interna como potencialidades da IES, atingindo conceitos “ótimo” e “excelente”. 

Foram incluidas, por fim, questões relativas ao acolhimento a pessoas com deficiência ou com redução 

de mobilidade. De acordo com o gráfico anexado é possível notar que o acolhimento (a pessoas com 

deficiência ou redução mobilidade) no que tange ao acesso, instalações e recursos foi muito bem 

avaliada, com mais de 90% para os conceitos “excelente” e “ótimo”, assim como a relação da 

comunidade acadêmica com os diretores (em geral), aqui considerados o Diretor Geral, o Diretor 

Administrativo e o Diretor de Graduação, que obteve índices bem satisfatórios (em torno de 85%). 
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4.4 ANÁLISE DO EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 
 
 

As questões deste Eixo foram lançadas com vistas a comprovar a existência das políticas de pessoal, a 

organização e gestão da Instituição e a sustentabilidade financeira e, nesse sentido, foram analisados 

tanto os aspectos gerais da atual gestão, através da promoção de reuniões e eventos, como também a 

gestão ( de forma individualizada) e a medição da satisfação quanto ao atendimento das solicitações e 

resolutividade de problemas, por parte do Diretor de Graduação, do Diretor Geral e do Diretor 

Administrativo. 

Em 2020, de modo especial e excepcional, diante da pandemia do COVID-19, analisou-se também todo 

o apoio oferecido aos professores na substituição das aulas presenciais (em termos de capacitação, 

disponibilidade de equipamentos, conectividade, produção de conteúdo digital e recursos), além das 

condutas adotadas pela Faculdade para adaptação do seu corpo técnico administrativo (no que tange à 

adequação da jornada de trabalho, possibilidade de home office), e a condução dos trabalhos e apoio 

ofertado ao discentes na substituição das aulas para o ensino on-line. 

Constam nos relatórios parciais anteriores que todos os quesitos relativos à formação do corpo de 

professores, nas questões de titulação, experiência docente e vivência profissional são atendidos. 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. 

Registrou-se, ainda, a preocupação em desenvolver eficientes instrumentos de avaliação do corpo 

técnico-administrativo e dar maior ênfase ao plano de cargos e salários, com vistas a promoção de 

ampliação do processo de aprimoramento profissional dos colaboradores e maior investimentos em 

treinamentos Institucionais focando na descrição do plano de cargos e salários. 

Outro aspecto importante contemplado no PDI, quanto à organização e gestão da Instituição, está 

relacionado ao funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na 

relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade nos processos decisórios, 

no entanto os relatórios anteriores apontam certa timidez relativa à participação da comunidade 

acadêmica nos processos decisórios, a exemplo de colegiados, núcleos ou agremiações. Esta observação 

vem indicando uma fragilidade e uma necessidade da Faculdade de Direito 8 de Julho em incentivar a 
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comunidade acadêmica a estar mais presente em organismos colegiados, como forma de contribuição 

para o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

A Instituição possui um setor financeiro, que é responsável pelo controle das finanças, sustentabilidade 

e planejamento (financeiro), essenciais para a demonstração da saúde financeira e continuidade dos 

compromissos da IES. Nesse sentido, observam-se investimentos que comprovam esse engajamento 

com o seu crescimento e desenvolvimento, inclusive com aportes realizados, de forma que a 

mantenedora tem assegurado os investimentos necessários a um excelente trabalho de formação dos 

discentes e pretende desenvolver novos projetos visando um fortalecimento da Instituição, de acordo 

com o plano de expansão previsto no PDI. 

Esclarecemos, ainda, que o PDI inicial da Faculdade de Direito 8 de Julho projetou que a IES, a partir da 

receita gerada em 2019, teria percentuais assegurados para as áreas de ensino, pesquisa e extensão, e, 

mesmo diante de um momento delicado em razão das dificuldades enfrentadas em 2020 com a 

pandemia, observa-se que a Faculdade de Direito 8 de Julho tem demandado todos os esforços em 

conjunto com a sua Mantenedora, com vistas a manter o planejamento e tem garantido que todas as 

atividades previstas no PDI e no PPC sejam executadas, por considerar que o ensino é a atividade fim 

principal, e quase tudo aquilo que é investido ou custeado na IES reflete direta ou indiretamente neste 

eixo de atuação e na qualidade do trabalho e imagem da Instituição; e as demais áreas como pesquisa 

e extensão também seguem asseguradas nas projeções com percentuais garantidos de investimentos 

da receita a cada ano de atuação. 

Ademais, observou-se que a Instituição investiu em novo sistema acadêmico JACAD e na Biblioteca 

Digital SaraivaJUR. Todo o detalhamento destas projeções está contido no Plano de Orçamento 

Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito 8 de Julho. 

 

4.5 ANÁLISE DO EIXO 5 – ESTRUTURA FÍSICA 
 
 

De acordo com os dados exibidos na seção desenvolvimento, constatou-se que as salas de apoio de 

informática, considerando os equipamentos, o acesso à internet, atualizações de software, 

acessibilidade digital, serviços, suporte e plano de atualizações, bem como as condições estruturais 

foram avaliadas preponderantemente em um nível “excelente” e “ótimo” . 

Verificou-se, também, que os espaços da Instituição, salas de aula (em geral) e corredores, analisados 

considerando a iluminação, ventilação, limpeza, segurança, acessibilidade e conservação, foram 

avaliadas também em um nível “excelente” e “ótimo” em sua maioria, sendo considerados 
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Pontua-se que as salas de aulas foram equipadas desde o início do funcionamento da IES (2019) com 

datashow, computadores e acesso à internet, sendo realizada a limpeza diária e higienização dos 

equipamentos e espaços físicos. Foram também adquiridos tablets para registros de aula com (kit) 

entregue a cada professor no inicio da aula, além da existência de computadores e telas para projeção 

de datashow tanto nas salas, como no auditório e no laboratório de informática, sendo realizada a 

substituição das carteiras quando da necessidade de manutenção, além da compra de equipamentos 

conforme as demandas. A Instituição também realizou investimento no refeitório dos corpos técnico- 

administrativo e docente, dotando-o de estrutura para descanso e lazer. 

É importante acrescentar que a Faculdade de Direito 8 de Julho, desde a implantação, realiza 

investimentos em acessibilidade, adequando a IES às normativas gerais correlatas, bem como às 

necessidades de alunos, professores ou funcionários com algum algum tipo de deficiência específica ou 

mesmo visitantes (comunide externa), a exemplo de piso tátil, elevador com barras, banheiros 

adaptados em todos os andares e demais elementos exigidos na legislação vigente. 

A Biblioteca tem excelente estrutura e contempla acervo físico e virtual. A política de atualização do 

acervo segue o previsto no PDI, bem como no Projeto Pedagógico do curso, sendo realizado 

continuamente um serviço de levantamento bibliográfico com base nas demandas dos alunos, 

professores e da comunide externa. Ademais, informa-se que em 2020 foi assinado contrato com a 

Biblioteca Digital Saraiva Jur. 

Os relatórios parciais já indicavam que os setores de atendimento possuem avaliação favorável, 

confirmando a intenção da IES em atender bem seu alunado. O laboratório de Informática também 

resulta em boa avaliação, mas ainda sugere ações de melhoria. 

É essencial ressaltar que o sistema acadêmico inicialmente utilizado pela Faculdade era o SPONTE e teve 

pontuação insuficiente, tanto para docentes quanto para discentes nos anos de 2019 e 2020, razão pela 

qual houve a efetiva mudança em 2021 para novo sistema acadêmico (JACAD), que permitiu melhoria 

na interface do aluno como para o educador, além de dispor de novas funcionalidades para 

comunicação, a exemplo de divulgação interna de manuais, conteúdos, planos, acesso à biblioteca, 

avisos em geral, notas, quadro de horários e calendário acadêmico. 

Por fim, evidencia-se a necessidade de avaliar com mais profundidade outras instalações como 

auditório, sanitários, elevador, escadas, espaços administrativos, espaços de convivência, espaços para 

atendimento dos alunos, gabinetes de TI, NPJ e sala dos professores, pois são estruturas novas e bem 

equipadas da IES, porém nem todas foram incluídas das questões da autoavaliação. 
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V – AÇÕES PREVISTAS COM BASE NA ANÁLISE 

 

A análise a seguir contempla as principais fragilidades e potencialidades da instituição apontadas no 

triênio e as respectivas ações propostas. Sugere-se que as ações sejam previstas a partir da análise dos dados 

e das informações abaixo, visando à melhoria das atividades acadêmicas e de gestão da Instituição. Destaca- 

se que essa avaliação levou em consideração o conceito atingido em cada dimensão, em conjunto com 

as proposições descritas no PDI da Faculdade de Direito 8 de Julho, análise de documentos anteriores 

da CPA, do MEC e observação in loco. 

 

EIXO FRAGILIDADE(S) POTENCIALIDADE(S) AÇÕES PROPOSTAS 

 
 
 
 
 

 
I 

 

-Insatisfação dos alunos 
quanto à clareza na 
elaboração das questões 
aplicadas no processo de 
autoavaliação; 
 

-Junção, num único 
relatório, dos temas 
relativos à 
autoavaliação 
institucional e 
avaliação de curso, 
dificultando a 
sistematização; 
 
- Planejamento da 
avaliação parcial/anual 
dos dados sem 
previsão da 
opercionalização 
prática da forma de 
tabulação trienal; 
 
-Não inclusão de 
questionários sobre aspectos 
específicos da comunidade 
externa; 
 
-Não inclusão de 
questionários sobre aspectos 
específicos da Pós- 
Graduação. 

 

- O trabalho avaliativo daCPA 
realizado no triênio; 

 

- Consenso sobre os objetivos do 
processo de autoavaliação; 

 

- A frequência atual das 
avaliações institucionais; 

 

- Instalações físicas da CPA; 
 

- Adequação e efetividade do 
planejamento geral da instituição 
e sua relação com o PPC; 

 

- Oferta das condições 
necessárias pela IES para uma 
avaliação efetiva. 

 

-Antecipar a aplicação da pesquisa 
da CPA e promover a apresentação 
dos resultados ao CONSUP em 
espaço de tempo menor, para 
decisões mais rápidas; 
 

- Atualizar os questionários 
utlizados para avaliação; 
 
- Reduzir o quantitativo de 
questões e realizar melhorias nas 
perguntas, de forma a 
compatibilizar com as dimensões 
avaliativas do SINAES; 
 

- Utilizar o Sistema Acadêmico 
para a aplicação dos questionários; 
 
- Aprimorar o processo de 
tabulação dos dados no sistema 
com visão trienal; 
 

- Tornar mais analíticos os 
resultados encontrados e discutir 
novas estratégias para sua 
propriação pelos segmentos da 
comunidade acadêmica; 
 
- Intensificar o alinhamento do 
relatório ao roteiro delineado na 
Nota Técnica INEP/DAES 65/2014 ; 
 

- Aprimorar os registros oficiais de 
ações e mudanças imediatas como 
resultado do processo de auto- 
avaliação. 
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II 

 

- Pouco conhecimento dos 
documentos como 
PDI/PPI/PPC pela 
comunidade acadêmica, em 
especial os alunos; 
 
 
-Fragilidade nas ações 
voltadas ao meio ambiente 
(em todas as suas formas), 
inclusive quanto ao 
patrimônio histórico-cultural, 
contemplando a realidade 
local e regional. 

 

- As finalidades, objetivos e 
compromissos da IES estão bem 
explicitados em documentos 
oficiais; 
 

- Coerência das políticas de 
ensino, pesquisa e extensão 
praticadas pelas Faculdade com 
as descritas no PDI; 

 

- Ter, no quadro docente da 
graduação, apenas professores 
mestres ou doutores, em 
percentuais superiores àqueles 
exigidos; 

 

- Oferta (presencia) aos alunos 
da Pós-Graduação, de aulas com 
professores do cenário jurídico 
nacional, responsáveis pela 
formação da doutrina e 
jurisprudência pátrias; 

 

- Fomento, na graduação, da 
vivência prático-profissional 
desde o primeiro período; 

 

- Oferta, aos alunos da 
graduação, de carga horária 
ampliada, superior à mínima 
exigida na DCN do curso de 
Direito; 

 

- Adequação entre boa parte do 
PDI e a prática da Instituição, no 
que tange a ações que visem à 
promoção da cidadania e de 
atenção a setores sociais; 

 

- Realização de evento voltados a 
a formação ética e preparação 
dos alunos para o mercado de 
trabalho, a exemplo de cursos 
livres, cafés jurídicos, workshops 
e eventos comemorativos 
previstos sistematicamente no 
calendário acadêmico, como: 
junho da Diversidade; novembro 
da Consciência Negra; 
Workshops; e Congresso Jurídico 
Beneficente. 

 

- Ampliar os registros documentais 
das práticas pedagógicas e 
administrativas, em especial 
àquelas relacionadas com os 
objetivos centrais da instituição; 

- Intensificar ações ambientais 
(interdisciplinares) e projetos de 
extensão, eventos, seminários, 
firmar convênios e/ou parcerias 
com a secretaria e conselhos do 
meio ambiente; 
 
-Ofertar ações para ampliar o 
conhecimento da comunidade 
(em geral) a respeito da Missão 
da IES e seu PDI/PPC; 
 
- Incrementar ações práticas e 
projetos de pesquisa e extensão 
voltados a atender diretamente 
a demandas sociais, culturais e 
econômicas da comunidade 
local e regional. 
 
- Aumentar ações para estimular 
o trabalho de pesquisa, pelos 
docentes, em salas de aula, bem 
como em reuniões periódicas 
com os discentes, destacando o 
impacto do resultado para a 
sociedade e na qualidade do 
curso, além da premiação aos 
autores dos trabalhos de 
pesquisa em nível de excelência. 
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III 

 

- Pouca expressividade da 
Ouvidoria no atendimento 
presencial e on-line; 
 
- Pouca integração do egresso 
da Pós-Graduação com os 
alunos da graduação em 
atividades acadêmicas, 
palestras e encontros para 
troca de experiências e 
ampliação da rede de 
relacionamento profissional 
de todos os envolvidos. 

 

-A disponibilidade das 
informações necessárias aos 
setores para a qualidade do 
trabalho oferecido pela IES; 
 

-O atendimento administrativo 
dispensado aos alunos relacionado à 
Secretaria, tesouraria, diretoria, 
biblioteca, coordenação; 
 

- Boa divulgação de sua imagem 
via site, instagram, televisão, 
busdoor, outdoors e redes sociais; 
 

- Trabalho realizado pelo NAPS (de 
acolhimento, gestão da 
permanência e superação de 
dificuldades) para toda a 
comunidade acadêmica; 
 
 

- A política de incentivo à 
iniciação científica e produção 
acadêmica, desde o começo do 
curso; 

 

- O alto nivel do corpo docente 
da IES em termos de titularidade 
e experiência prática e na 
docência; 

 

- Direção de Graduação vem 
desempenhando papel 
fundamental para um ensino de 
qualidade; 
 

- Acesso aos Diretores em geral e 
solução de problemas 
apresentados; 
 

-A comunicação interna por meio 
de e-mails,cartazes e avisos nos 
murais, além do sistema 
acadêmico e redes sociais; 

 

- Satisfação geral no 
atendimento às demandas 
apresentadas pelos alunos; 

 

-A divulgação dos resultados 
obtidos pelas avaliações da IES e 
do MEC. 

 

- Reforçar nas reuniões, a 
importância do relacionamento 
e comunicação entre os setores; 
 
- Destinar maior atenção à 
primeira semana do período 
letivo, além da aula inaugural, 
para a apresentação da Visão, 
Missão e Valores Institucionais, 
além de esclarecimentos acerca 
da infraestrutura física, Corpo 
Docente, Corpo Técnico, Corpo 
Diretivo e Normas Gerais, com 
apresentação do Manual do 
aluno e calendário acadêmico; 
 
-Ofertar ações para ampliar o 
conhecimento da comunidade 
(em geral) a respeito da 
infraestrutura física disponível, 
setores e horários de 
atendimento; 
 
-Intensificar diálogo com os 
espaços de atendimento ao 
aluno, a exemplo do NAPS, 
biblioeca, secretaria, ouvidoria, 
com vistas a repensar ações a 
partir das críticas, sugestões, 
comentários, dúvidas e elogios 
relacionados a instituição, 
encaminhando as observações 
aos setores competentes; 
 
-Buscar novas parcerias com 
Órgãos públicos e Entidades para 
a realização de projetos de 
extensão; 

-Propiciar maior estimulo 
para publicações em revista 
acadêmica e eparticipação 
em eventos jurídicos. 
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IV 

 

-Poucos cursos e palestras de 
capacitação aos docentes 
para melhor alinhamento do 
planejamento pedagógico, de 
forma a incrementar as 
atividades multidisciplinares, 
sugestões de atividades 
complementares, eventos 
internos, visitas técnicas, 
sistema de avaliação da 
aprendizagem de forma 
integrada; 
 
 
- Divulgar o plano de 
Cargos e salários do 
corpo técnico e a 
estrutura 
orrganizacional 
atualizada da IES; 
 
 

-Pouca participação discente 
em órgãos colegiados. 

 

- A mantenedora manteve os 
investimentos necessários a um 
excelente trabalho de formação 
dos discentes; 

 

- Mudança do Sistema Acadêmico 
do SPONTE para o JACAD por 
orientação da CPA; 

 

- A mantenedora pretende 
desenvolver novos projetos de 
curso visando um fortalecimento 
da Instituição, de acordo com o 
plano de expansão previsto no 
PDI; 

 

- O relacionamento entre alunos e 
professores e o relacionamento 
entre alunos e diretores; 

 

- A política de formação e 
capacitação do docente 
considerando, em uma análise 
sistemática e global, o 
incentivo/auxilio à: capacitação 
(formação continuada); 
qualificação acadêmica docente 
e a devidadivulgação das ações 
com os docentes; 

 
-A política financeira da IES 
direcionada à aplicação de 
recursos paraprogramas de 
ensino e pesquisa; 

 
- O sistema deregistro acadêmico 
da IES em relação às necessidades 
institucionais e dos discentes, 
considerando a informatização, a 
organização, a agilidade no 
atendimento e a diversificação de 
documentos disponibilizados. 

- Ofertar mais cursos e 
palestras de capacitação aos 
docentes, para alinhamento e 
integração do planejamento 
pedagógico; 

-Atualizar a tabela de 
sustentabilidade finaceira do 
PDI com o detalhamento das 
projeções contido no Plano 
de Orçamento Econômico e 
Financeiro da Faculdade; 

- Apresentar propostas de 
novos projetos de captação 
de recursos; 

-Oportunizar mais cursos de 
treinamento para os 
funcionários e docentes; 
 

- Incentivar a representatividade 
e funcionamento ( de forma 
mais sistemática) do colegiados 
de curso e a participação dos 
segmentos da comunidade nos 
processos decisórios. 



Página 53 de 55 
 

 

RELATÓRIO T R I E N A L DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

REFERÊNCIA: : 2019—2020 - 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 

 
 

- Incidência do sol no turno 
da manhã numa parte do 
acervo biliográfico; 

 
 

- Estrutura fisica recém construída 
, toda planejada e mobiliada para 
a finalidade acadêmica; 
 
-O acervo da biblioteca em relação 
aos cursos propostos; 
 
-O investimento da instituição na 
biblioteca virtual obteve um bom 
indice de satisfação; 
 

-A atitude da IES em relação a 
atualização e ampliação do acervo 
bibliográfico; 
 
-As salas de aula da IES 
considerando a quantidade, a 
limpeza, a dimensão, a 
iluminação, a segurança, a 
acessibilidade e a conservação; 
 

- Instalações físicas confortáveis, 
limpas e bem aparelhadas; 
 
- Sanitários dentro dos padões de 
quantidade, limpeza, ventilação e 
acessibilidade; 
 

- Sala de Professores ampla, 
climatizada, bem equipada e 
confortável, que permite a 
integração dos docentes; 
 
- Gabinetes de trabalho para os 
professores contratados em 
regime de tempo integral em 
quantidade acima da necessidade; 
 

- Refeitório equipado para 
colaboradores e docentes (em 
tempo integral), com espaço para 
descanso e lazer; 
 
- Espaço de convivência amplo, 
ventilado, higienizado e aprazível; 
 
- Auditório climatizado, equipado, 
com acesso à internet, 
computador, microfones, telão, 
caixas de som e data show, com 
capacidade para 170 pessoas. 

 
 

- Atualização do plano de 
manutenção predial e 
acompanhamento das refornas 
necessárias; 
 
- Propor ao núcleo gestor a 
instalação de persianas para sanar 
a incidência dos raios solares no 
acervo físico da biblioteca; 
 

- Solicitar relação de 
compatibilidade da bibliografia 
chancelada pelo NDE; 
 
-Incluir nos questionários a 
avaliação das instalações 
administrativas, espaços de 
convivência, sanitários, auditório, 
biblioteca, NPJ, Laboratório de 
informatica e sala dos professores 
da IES considerando a quantidade, 
a dimensão, a limpeza, a 
iluminação, a segurança, a 
acessibilidade e a conservação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL TRIENAL 
 
 

Finalizando este relatório referente ao triênio 2019/2020/2021, é possível, em uma espécie de síntese, 

dizer que a Faculdade de Direito 8 de Julho foi avaliada de forma positiva por todos os segmentos da 

IES.É importante ressaltar que grande parte dos pontos que apareceram como potencialidades, isto é, 

aqueles que atingiram os conceitos “muito bom” e “excelente”, foram qualificados assim por parcela 

significativa dos avaliadores dos segmentos da IES – o que destaca suas qualidades. 

Além das potencialidades é importante destacar também que no ano de 2019 não apareceu nenhuma 

fragilidade, somente o que chamamos de “ponto de atenção”. Este se refere às dimensões que 

receberam qualitativamente o conceito “bom”, que não expressa nem fragilidade, nem potencialidade 

e, por isso, um ponto que merece atenção para não se tornar uma fragilidade, mas potencialidade da 

IES. Resultados considerados baixos (regular ou ruim) comparados com os últimos dois anos, a comissão 

da CPA se compromete na melhor divulgação da avaliação para maiores números de participação em 

relação aos alunos. Houve participação significativa por parte dos professores e funcionários. Dessa 

forma, podemos afirmar que um número significativo dos sujeitos que compõem a comunidade 

acadêmica, participou deste instrumento de avaliação, demonstrando uma consciência crítica ao 

expressarem as suas ideias, sentimentos, críticas e sugestões referentes à qualidade da nossa instituição 

Algumas dificuldades surgiram no decorrer do período, como por exemplo, a transposição dos trabalhos 

da CPA esta criada em fevereiro de 2022, bem como as decorrentes da pandemia da COVID-19 que 

restringiu o conjunto de ações inicialmente planejadas. 

Esta última reflete-se diretamente nos índices de participação avaliativa da comunidade acadêmica e 

externa. Porém, no decorrer do ano de 2020, foram avaliadas algumas questões relativas ao ensino 

remoto apresentadas. 

A CPA solicitará à Direção Geral, para os próximos anos, um link da avaliação institucional dentro do 

JACAD onde será possível aplicar o questionário aos participantes de eventos artísticos e culturais, de 

eventos científicos (congressos, seminários etc.) promovidos pela IES, como também para usuários da 

Biblioteca, dentre outros da comunidade externa. 

A Avaliação Institucional produzida pela CPA, portanto, tem sido um dos principais instrumentos de 

produção interna de conhecimento, norteando a manutenção de práticas positivas e a elaboração de 

melhorias sobre os pontos que se revelarem incorretos e ineficazes, em todos os eixos dimensionais ora 

analisados . Para tanto, os dados consolidados serão apresentados de forma sistematizada aos diversos 
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setores da Faculdade de Direito 8 de Julho, para serem analisados, discutidos e compreendidos, 

sensibilizando continuamente todos os atores da instituição, unidos em torno da busca pela excelência 

acadêmica. 

Vale ressaltar que, como política de transparência da instituição, os resultados decorrentes da avaliação 

promovida pela CPA são amplamente divulgados à comunidade acadêmica, a fim de que seja constituído 

um processo decisório cada vez mais participativo. Sugestionamos que os Órgãos Diretivos e de 

Planejamento utilizem continuamente os trabalhos da CPA na elaboração da política de ensino, na 

estrutura administrativa e na própria avaliação do corpo funcional da instituição, uma vez que possibilita 

reflexões coletivas que oportunizam a implementação das mudanças necessárias de modo a alavancar 

ações que se concretizem em crescimento institucional, favorecendo o aprimoramento das ações 

acadêmicas e administrativas, consoante as orientações normativas previstas no Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES 

 

Aracaju, 31 de março de 2022 
 
 

Comissão Própria de Avaliação CPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 

ANEXO 1– Gráficos resultantes do questionário aplicado aos alunos 2021 

ANEXO 2– Gráficos resultantes do questionário aplicado aos docentes 2021 

ANEXO 3– Gráficos resultantes do questionário aplicado aos funcionários 2021 



 

 
 
 
 

ANEXO 1– Gráficos resultantes do questionário 

aplicado aos alunos 2021 



 

 
 
 
 

Quanto a você mesmo como 
aluno (a) da Faculdade de Direito 

8 de Julho 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto à Direção Geral 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 

 

Quanto à Direção 
Administrativa e Financeira: 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto à Direção de Graduação 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Quanto às instalações físicas e 
recursos 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto à Imagem e Política 
Institucional 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto ao SITE 
(www.faculdadededireito8dejulho.com.br) 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quanto à CPA 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 

 

ANEXO 2– Gráficos resultantes do questionário 

aplicado aos docentes 2021 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avalie sua atuação como DOCENTE 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relacionamento com os discentes 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 

Avalie a sua Instituição de 
Educação Superior, em relação à 

gestão, ao ambiente e às 
condições de trabalho. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 

ANEXO 3– Gráficos resultantes do questionário 
aplicado aos funcionários 2021 



 

 
 
 
 

Quanto a você mesmo como 
funcionário da Faculdade de 

Direito 8 de Julho 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto ao Acadêmico 
(aluno/discente) 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto à Direção do Curso 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Quanto à Direção de Graduação 
(somente para os funcionários da Biblioteca) 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto aos Professores 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quanto à Tesouraria e Serviços Gerais: 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quanto às instalações físicas e recursos 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto à Imagem e Política Institucional 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto ao SITE 
(www.faculdadededireito8dejulho.com.br): 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto à CPA 
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