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2019 

APRESENTAÇÃO 

 

Contemplando o ano de 2019, este relatório atende à exigência feita às 

instituições de ensino superior, a partir da implantação do Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (SINAES), pela Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004 e 

apresenta os resultados da autoavaliação institucional das FIPGBI 

Este relatório não é uma obra acabada.  Ele revela um trabalho de 

avaliação em permanente processo de construção. 

1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

 As Faculdades Integradas Padrão de Guanambi são uma Mantida da 

Sociedade Educacional Padrão de Ensino Superior. A Mantida surgiu com o Projeto 

Mais Médicos, do Governo Federal, para criação de cursos de Medicina. Como a 

instituição já mantém um curso de Medicina na referida cidade, resolveu participar 

da licitação criando nova mantida para concorrer na criação de um novo curso de 

Medicina. O nome Padrão, surgiu a partir do nome da Mantenedora e a sigla FIP- 

Faculdades Integradas Padrão. 

 

1.2 HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

 

 No ano de 1999, o grupo Pitágoras, com sede em Belo Horizonte (MG), e 

detentor de inúmeras instituições de ensino superior e de ensino básico em todo O 

país, associou-se ao grupo Turano/Padrão, com experiência em educação básica, 

em Montes Claros - MG e, juntos, fundaram a Mantenedora - Faculdades Pitágoras 

de Montes Claros Ltda., com várias mantidas. Cada entidade é detentora de 50% 

das cotas totais. Posteriormente, essas mantidas tornaram-se FACULDADES 

INTEGRADAS PITÁGORAS. No ano de 2008, a mantenedora alterou sua razão 

social, passando a denominar-se SOCIEDADE PADRÃO DE EDUCAÇÃO 

SUPERIOR LTDA.  
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 A Sociedade Padrão de Educação Superior Ltda, possui duas mantidas: o 

Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc) e as FIPGuanambi. 

 A UNIFIPMoc está situada na Avenida Profa. Aida Mainartina Paraíso, 80, 

bairro Ibituruna, Montes Claros, Minas Gerais, é uma Pessoa Jurídica de Direito 

Privado e foi credenciada pela Portaria MEC nº 1.285, de 19 de abril de 2005, 

publicada no D.O.U. em 20/04/2005. 

 A concepção de um campi na cidade de Guanambi-BA, nasceu após a 

edição da lei nº 12.871/2013, que Instituiu o Programa Mais Médicos, a qual foi base 

para os editais SERES/MEC nº 003/2013 e 006/2014. 

 A Sociedade Padrão de Educação Superior Ltda., participou e foi 

vencedora do Edital SERES/MEC nº 006/2014, tendo sua proposta selecionada 

como a melhor oferecida para o município de Guanambi, conforme publicação da 

portaria nº 545, no DOU de 27/09/2016. 

 Em 12/01/2017, foi criada a unidade FIP-Guanambi, iniciando-se a 

construção de sede própria, num terreno com área de 11.500,00m2, na Avenida 

Governador Waldir Pires, nº 215, bairro Santa Catarina, cuja conclusão se deu em 

prazo recorde, finalizada apenas seis meses. 

 O prédio possui salas de aulas amplas e modernas, com todos os 

laboratórios e biblioteca que o curso exige. 

 A instituição nasce parceira do município sede e região, cumprindo com 

todas as exigências legais do Edital, já tendo firmado convênio com o município de 

Guanambi para contribuição no SUS-Sistema Único de Saúde, a partir do primeiro 

ano de suas efetivas atividades. 

 Terá em seus quadros de pessoal, professores e pessoal-técnico 

administrativo capacitados e treinados, mantendo o nível de excelência com que 

administra a unidade inicial, mantida na cidade de Montes Claros-MG. 

 As FIPGuanambi foram criadas dentro de uma concepção pedagógica 

inovadora, apoiada em metodologias efetivas do processo ensino-aprendizagem que 

incorporam, necessariamente, a pesquisa e a extensão. 

 A instituição estará se inserindo ativamente na comunidade por meio das 

unidades de apoio a seu curso, promovendo intercâmbio de saberes e 

oportunidades reais de aprendizagem e aprimoramento a seus estudantes. Para a 

área de saúde, as FIPGuanambi criarão um Núcleo de Atenção à Saúde e Práticas 

Profissionalizantes (NASPP), onde implantará um Ambulatório Médico, para 
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atendimento à população carente na área periférica da cidade. Essa entidade 

desenvolverá um programa de atendimento dentro da “Estratégia Saúde da Família”.  

 

1.3 COMPOSIÇÃO DA CPA 

A Comissão Própria de Avaliação tem autonomia, e é formada com efetiva 

participação de todos os atores acadêmicos (docentes, discentes e técnico-

administrativos) assim como membros da comunidade externa.  

Os resultados dos trabalhos da Comissão são divulgados na página principal 

das FIPGBI para toda a comunidade acadêmica e sociedade em geral, e também 

em espaços próprios dentro da instituição. 

2 METODOLOGIA 

 

A CPA das FIPGBI adota, para sua avaliação, uma abordagem quali-

quantitativa, mediante a aplicação de questionários estruturados, análise de 

relatórios anuais da Ouvidoria e do Serviço de Atendimento Psico-pedagógico 

(SAP), além de documentos dos setores que compõem as FIPGBI. Busca, mediante 

a seu relatório anual, refletir a realidade institucional, destacando seus pontos fortes 

e fracos, para obter uma melhora contínua da IES. 

Os instrumentos de avaliação foram elaborados pela CPA seguindo as 

solicitações do SINAES (APÊNDICE I). No ano de 2019, foram aplicados 

questionários estruturados. O processo de coleta deu-se de forma anônima e 

sigilosa, e propôs avaliar a IES nos aspectos: ensino, pesquisa, extensão, 

comunicação interna e externa, relações humanas, infraestrutura e organização 

institucional, por meio de consulta à comunidade acadêmica (docentes, discentes e 

técnicos-administrativos). As FIPGBI não adotam o critério de obrigatoriedade para 

resposta aos questionários. 

Os dados coletados por meio dos questionários foram analisados mediante 

técnicas estatísticas; e os obtidos nos relatórios qualitativos da Ouvidoria e SAP 

foram discutidos pela CPA junto com a Direção da IES. 

A análise desses dados resultou no Relatório Anual da CPA, que apresenta 

informações estruturadas e de grande relevância para a construção de um 

diagnóstico real da rotina da IES.   
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 3 DESENVOLVIMENTO 

 

A seguir, são apresentados os dados e informações coletadas, bem como suas 

análises, de acordo com os cinco eixos que contemplam as dez dimensões 

dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861, que institui o SINAES. 

 

3.1 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

1.1 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO  

 
O processo de planejamento tem como ponto central a avaliação em todos os 

segmentos: docentes, discentes e técnicos-administrativos. Esses atores avaliam a 

IES a partir de aspectos como ensino, pesquisa, extensão, infraestrutura, 

comunicação interna e externa, relações humanas e organização institucional, 

seguindo os eixos propostos pelo MEC.  

A avaliação institucional está de acordo com o estabelecido no PDI, e tem 

como objetivo diagnosticar fragilidades, potencialidades e soluções que possibilitem 

o crescimento da IES. 

 

1.2 PROCESSO DE AVALIAÇÃO INTERNA 

 
A avaliação interna é realizada com a participação de todas as instâncias e 

segmentos de cada curso e está de acordo com o estabelecido no Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei No. 10.861, de 14 

de abril de 2004. 

O processo de avaliação interna é de responsabilidade da CPA (Comissão 

Própria de Avaliação). É de responsabilidade dessa comissão avaliar e conduzir 

todas as atividades realizadas em seu âmbito, redigir o Relatório de Avaliação 

Interna e acompanhar a avaliação externa e institucional.  

A continuidade e a regularidade da avaliação institucional nas FIPGBI 

traduzem-se não apenas em levantamento / análise de dados e na produção de um 

relatório final, mas também se inserem em todas as instâncias pedagógicas como 
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parte de um permanente processo de conhecimento de si, a fim de alimentar o 

planejamento para a melhoria da qualidade.  

Os relatórios elaborados pela CPA acerca da avaliação interna são discutidos 

com os envolvidos, e espera-se que os resultados encontrados e a experiência de 

autoavaliação proporcionada pela avaliação interna permitam o crescimento da IES. 

Em 2017, iniciou-se, juntamente com a equipe do setor de TI, o 

desenvolvimento de uma ferramenta de consulta a dados da rotina docente, como 

lançamento de notas, faltas, planos de aula, envio de provas etc., para tornar a 

avaliação dos professores mais pontual e objetiva. Além disso, foi adquirido um 

aplicativo para disponibilização de questionários para docentes, discentes e técnico-

administrativos, via celular.  

Uma das metas da avaliação interna é garantir que os objetivos traçados sejam 

alcançados de forma concreta, de modo que não seja apenas um instrumento que 

avalie o nível de satisfação do corpo docente, discente e técnico-administrativo. 

A CPA elabora um relatório final integrando todos os resultados da avaliação 

interna, institucional e externa, indicando as deficiências acadêmicas ou de 

infraestrutura identificadas, e propondo medidas de superação. Para fins de 

construção desse relatório geral, os resultados da avaliação interna, institucional e 

externa deverão ser discutidos com a comunidade acadêmica, visando rever e/ou 

aperfeiçoar seu projeto pedagógico, suas metas e a elaboração de propostas para 

seu desenvolvimento.  

1.3 PROCESSO DE AVALIAÇÃO EXTERNA  

 

O processo de avaliação externa nas FIPGBI possibilita uma reflexão crítica de 

atores externos à realidade acerca dos processos de autorreflexão segundo os 

indicadores preconizados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior, no intuito de se constituírem referenciais de qualidade da atuação 

acadêmica e social, no cumprimento da missão institucional. 
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EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

2.1  MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

2.1.1 Missão: Formar profissionais capacitados para ingressarem no mercado de 

trabalho buscando o aprimoramento contínuo e tendo a ética como suporte para as 

relações interpessoais. 

 

2.1.2 Visão: Ser reconhecida como uma instituição que busca a vanguarda das 

transformações educacionais, assegurando a qualidade do processo ensino 

aprendizagem e das relações entre as pessoas. 

 

2.1.3 Crenças: Exercício de transparência, confiança e valorização das pessoas; 

Competência de todos os envolvidos no trabalho; Integração com a comunidade; 

Relações de parcerias. 

 

2.1.4. Valores: Ética nas relações; Trabalho coletivo; Melhoramento contínuo; 

Abertura para o novo. 

 

2.1.5. Objetivos: A Sociedade Padrão de Ensino Superior por meio de sua mantida, 

FIPGuanambi, tem por objetivo: 

 Implantar o curso de medicina na cidade de Guanambi. 

 Pesquisar junto a população quais os cursos na área de saúde são mais 

necessários para implantação nos próximos anos. 

 Implantar laboratórios para atender às demandas do curso de medicina. 

 Manter atualizados equipamentos tecnológicos de uso de docentes e 

discentes. 

 Adquirir equipamentos tecnológicos de ponta, lançados no mercado. 

 Incentivar a pesquisa científica, custeando um projeto além de buscar outras 

formas de financiamento. 

 Firmar parceria e ou convênio com hospitais e postos de saúde para 

acompanhamento dos acadêmicos. 
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 Selecionar pessoal técnico administrativo para trabalhar na instituição. 

 Ofertar aos profissionais médicos de Guanambi sua capacitação mediante o 

programa de mestrado oferecido pelas Mantenedora em parceria com a 

Unimontes. 

 Implantar laboratório de informática. 

 Implantar os laboratórios específicos necessários ao funcionamento do curso 

de medicina; 

 Capacitar o pessoal técnico-administrativo que deverá atuar nos laboratórios 

específicos. 

 

2.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

 

Inserida numa região carente do estado da Bahia, as Faculdades 

Integradas Padrão sensibilizada com as necessidades da população, desenvolvem 

um projeto que é um instrumento de ampliação da consciência cidadã e da melhoria 

da qualidade de vida, possibilitadas pelo acesso aos jovens concluintes do ensino 

médio a ingressarem no ensino superior. Foram criados projetos para integração dos 

alunos: O projeto “Ações de Cidadania” tem dois focos básicos: Primeiro: Facilitar o 

acesso de alunos carentes ao ensino superior: Para tal, a instituição criou um 

financiamento próprio para os alunos que não conseguiram se engajar no FIES e no 

PROUNI e que permitirá que um número significativo de estudantes consigam 

ingressar no ensino superior.  

As FIPGBI têm como como atividade social, um Programa de Bolsas de 

Estudo na unidade Guanambi-BA e tem como objetivo conceder Bolsas de Estudo a 

alunos da Educação Superior de s e u s  cursos de Graduação, na modalidade 

presencial, com comprovada dificuldade financeira, ajudando-os a custear seus 

estudos. 

A acessibilidade é outro aspecto considerado pelas FIPGBI. O prédio 

oferece condições de inclusão para os portares de necessidades especiais 

(elevador, rampas, piso tátil, placas de identificação em braile, banheiros adaptados 

etc.) 
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As FIPGBI apresentam condições de acesso para pessoas com deficiência 

e/ou mobilidade reduzida atendendo às disposições previstas no Decreto 

N°5.296/2004 e a NBR9050/2004.  

- Existem estacionamentos e áreas de desembarque destinados a usuários, 

facilitando a chegada de pessoas em veículos. 

- A edificação possui duas entradas em nível, as duas de uso comum, possuem 

sinalização tátil, acessos por catracas eletrônicas e portas que ficam sob a 

responsabilidade de colaborador exclusivo para atendimento eventual a usuários 

com mobilidade reduzida, em cadeiras de rodas ou pessoas de obesas.  

- A Circulação interna da edificação atende a ABNT NBR 9050, com escadas e 

elevadores, todos com sinalização tátil.  

- Todas as portas de uso comum nesta edificação são acessíveis, pois apresentam 

largura mínima de 0,80m.  

- Circulações verticais internas por escadas fixas: as escadas internas atendem 

as normas, legislações vigentes e exigências do Corpo de Bombeiros para rota de 

fuga.  

- Circulações verticais internas por elevadores: são dois elevadores calculados 

conforme população comportada pela edificação, são de uso comum e paras as 

pessoas com mobilidade reduzida, pessoas em cadeira de rodas e pessoas obesas. 

- Mobiliário: grande parte dos ambientes da edificação possui mobiliário de uso 

acessível podendo ser utilizado por pessoas em cadeira de rodas e pessoas de 

baixa estatura incluindo-se as respectivas sinalizações visuais e táteis, já os 

ambientes que ainda não possuem, receberão em breve intervenções para que 

sejam adequados e tornem os ambientes acessíveis de forma completa. 

- Guichês de atendimento: a edificação possui dois tipos de guichês preferenciais: 

um para atendimento de pessoas com necessidades especiais que não estejam em 

cadeira de rodas (idosos, gestantes, pessoas com mobilidade reduzida, obesos, 

pessoas com outras deficiências) e um específico para atendimento a pessoas em 

cadeira de rodas e de baixa estatura. 
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- Guarda-corpos: nos locais onde são necessários, existem guarda-corpos em 

excelente estado atendendo as exigências das leis e normas vigentes, 

principalmente as do Corpo de Bombeiros.  

- Corrimãos: nas escadas e rampas os corrimãos estão instalados atendendo as 

exigências das leis e normas vigentes, principalmente as do Corpo de Bombeiros. 

As salas de aulas e laboratórios oferecem: 

- Espaços para pessoas em cadeira de rodas: possuem espaços destinados ou 

demarcados para pessoas em cadeira de rodas, mas o mobiliário não atende.  

- Assentos para acomodação de pessoas obesas: não possuem assentos especiais 

para pessoas obesas.  

- Assentos para acomodação de pessoas com necessidades especiais: os assentos 

existentes atendem as necessidades dos indivíduos não enquadrados nas situações 

anteriores. 

O auditório apresenta: 

- Espaços para pessoas em cadeira de rodas: possui espaços destinados ou 

demarcados para pessoas em cadeira de rodas.  

-  Assentos para acomodação de pessoas obesas: não possuem assentos especiais 

para pessoas obesas.  

- Assentos para acomodação de pessoas com necessidades especiais: os assentos 

existentes atendem as necessidades dos indivíduos não enquadrados nas situações 

anteriores. 

 A Biblioteca oferece: 

- Espaços para pessoas em cadeira de rodas: possui espaços destinados ou 

demarcados para pessoas em cadeira de rodas.  

- Assentos para acomodação de pessoas obesas: não possuem assentos especiais 

para pessoas obesas.  

- Assentos para acomodação de pessoas com necessidades especiais: os assentos 

existentes atendem as necessidades dos indivíduos não enquadrados nas situações 

anteriores.  

Instalações sanitárias: 
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A edificação é contemplada com instalações sanitárias acessíveis, com bacias, 

lavatórios e barras de apoio de acordo com a ABNT NBR 9050. 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

3.1 POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO 

 

 

Fonte: (CPA, 2019) 

 

FORMAÇÃO DOCENTE 

O CENA – Centro de Ensino e Aprendizagem - não só um espaço de apoio e 

de formação, mas também um espaço em que os professores, coordenadores e 

diretores, mediante atividades de estudo e discussão, têm uma aprendizagem ativa, 

baseada nas experiências vividas, por meio das quais exploram e expressam seus 

pensamentos, seus valores e seus sentimentos. 

Objetivos  

Geral   

Contribuir para o desenvolvimento e a formação educacional, social, ética e 

científica, no âmbito da Educação de todos os professores da IES. 

 Específicos  

1. Incentivar a participação de todos os envolvidos no Centro de Estudos; 

2. Desenvolver o conhecimento dos fatos e do pensamento crítico e reflexivo; 

3. Proporcionar o conhecimento de como se dá a construção de conhecimento, 

com base no Construtivismo; 
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4. Analisar e diferenciar as diversas metodologias ativas e sua aplicabilidade 

prática;  

5. Melhorar o desempenho dos professores na sala de aula, possibilitando ao 

acadêmico a construção do conhecimento por meio da problematização da 

realidade; 

6. Apoiar os professores, fornecendo-lhes ferramentas para que possam 

melhorar seu desempenho escolar; 

7. Acompanhar os professores na realização dos trabalhos científicos, nos 

estudos, na preparação dos testes/exames e na elaboração e revisão de 

artigos científicos; 

8. Promover o estudo do embasamento didático-pedagógico da proposta 

pedagógica da instituição;   

9. Desenvolver nos professores a autoconfiança em seus conhecimentos 

pedagógicos e capacidades, incrementando a autoestima, autonomia e 

buscando sempre o aperfeiçoamento; 

10. Buscar, mediante estudos, novas metodologias ativas que poderão 

aperfeiçoar a pedagogia da instituição. 

 

As FIPGBI se esmeram na preparação dos planos de capacitação de seus 

docentes, visando ao desenvolvimento pessoal e profissional dos educadores, para 

o bem dos acadêmicos e o crescimento da instituição.  

O Plano de Capacitação Docente está voltado para a contínua capacitação 

metodológica e pedagógica, acontecendo em cada semestre, de modo a preparar os 

novos professores para a atividade docente, estimulando os mais experientes a 

serem multiplicadores do trabalho. Compreende: 

 

Curso Preparatório para a Docência 

O curso tem o objetivo geral de propiciar o aprimoramento do corpo docente 

ingressante para a construção coletiva da proposta didático-pedagógica 

interdisciplinar e com os objetivos específicos de: (1) Compreender os fundamentos 

do processo ensino -aprendizagem; (2) Compreender os conceitos de currículo 

integrado e sua operacionalização em módulos de aprendizagem; (3) Estimular o 

desenvolvimento de práticas condizentes com a teoria das habilidades e 

competências; (4) Propiciar a vivência de práticas pedagógicas: saberes e fazeres 
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docentes necessários numa abordagem interdisciplinar; (5) Aplicar atividades e 

instrumentos próprios da concepção formativa da avaliação. 

 

Encontro de Docentes 

No dia a dia da prática acadêmica, os profissionais se veem diante de grandes 

desafios: compreender as mudanças sociais, as novas demandas do mercado e os 

avanços da ciência. Com isso, é necessário um cuidado especial em relação à 

busca de atualização, com o objetivo de conhecer formas de ensinar que integrem 

os acadêmicos realmente no movimento do aprender a aprender, tornando-os 

protagonistas de sua aprendizagem. 

Os Encontros de Docentes são momentos de reunir os professores com o 

objetivo de compartilhar as experiências, desenvolvendo a capacidade de aprender 

e ensinar como eternos aprendizes. 

As FIPGBI apresentam como eixo norteador dos Encontros de Docentes a 

análise e a reflexão das práticas e estratégias adotadas no curso, visando à real 

aprendizagem dos conteúdos atitudinais, conceituais e procedimentais que 

possibilitem a formação de profissionais autônomos e empreendedores. 

 

Comissão de Avaliação de Provas 

Foi criada uma comissão para analisar as questões das avaliações e refazê-

las, se for necessário, na presença do coordenador e do professor. Essa iniciativa 

possibilita o aprendizado com base nas habilidades e competências, além de criar 

um banco de questões na instituição.  

Nesse sentido, as FIPGBI desenvolvem um trabalho de orientação e 

acompanhamento de seus docentes, mediante uma Comissão de Avaliação, que 

funciona sob o critério de reuniões semanais, com horários e dias flexíveis para 

atender às necessidades dos professores. Cada professor deve participar de, no 

mínimo, duas reuniões semestrais (uma para análise da prova discursiva e outra 

para a da prova de múltipla escolha). 

Nessas reuniões acontecem a análise das questões das provas elaboradas 

pelo professor, sob o ponto de vista pedagógico e técnico, além da correção do 

português, em consonância com os critérios do ENADE, e considerando o sistema 

adotado pelas FIPGBI na avaliação da aprendizagem de seus estudantes. 
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A cada semestre, é recorrente a preocupação que se instala diante da situação 

de alunos que não conseguem construir os conhecimentos gerais e os específicos 

de sua área de atuação. O problema da dependência cresce a cada semestre, sem 

que se consiga atender as necessidades dos acadêmicos.  

A proposta de uma avaliação formativa, envolve os professores numa 

perspectiva de recuperar os alunos e busca auferir sucesso no mínimo com a 

redução da quantidade de disciplinas em dependência. 

As FIPGBI têm como diferencial uma proposta pedagógica integradora, 

mediante a inserção da iniciação científica no cotidiano da sala de aula, por meio do 

Projeto Interdisciplinar desenvolvido pelos alunos, semestralmente. 

 

Fonte: CPA, 2019 

 

Fonte: CPA, 2019 
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A IES possui, em seu PDI, diretrizes claras para a pesquisa, e tem por meta 

alcançar elevados níveis de titulação de docentes e técnicos-administrativos. 

A partir do Projeto Interdisciplinar, as FIPGBI incentivam a extensão reforçando 

seu compromisso social com a comunidade de Guanambi.  

Fonte: CPA, 2019 

 

 

Fonte: CPA, 2019 

 

3.2 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

A qualidade da comunicação das FIPGBI pode ser percebida por meio dos 

gráficos a seguir, em que a maioria dos respondentes, nas três categorias 
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(discentes, docentes e técnicos-administrativos), consideram-na totalmente 

satisfatória ou satisfatória. 

 

Fonte: CPA, 2019 

 

Fonte: CPA, 2019 
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Fonte: CPA, 2019 

 

AS FIPGBI utilizam seu site eletrônico (http://www.fip-gbi.edu.br/) como meio 

de divulgação de informações institucionais e eventos promovidos pela IES.  

 

3.3 POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

As ações de atendimento aos discentes propostas no PDI orientam-se pelos 

funcionamentos da Central de Apoio ao Acadêmico, da Coordenadoria de Curso, da 

direção do campus, da direção acadêmica, da Ouvidoria e do SAP (Serviço de 

Atendimento Psico-pedagógico).  

O desenvolvimento acadêmico dos discentes é acompanhado pelo 

Coordenador de Curso, por meio do Sistema TOTVS Educacional, que possibilita 

acesso a toda a vida estudantil do acadêmico. 

Nos espaços de convivência da instituição e no auditório, são desenvolvidas 

atividades artísticas e culturais. 

A Ouvidoria é uma excelente ferramenta de comunicação, que se coloca como 

elo entre a comunidade e os gestores da FIPGBI, na tomada de consciência dos 

pontos que devem ser melhorados, assim como os procedimentos que devem ser 

alterados para que se preste um melhor serviço ao cidadão. 
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Além da atividade rotineira do setor, como os atendimentos por telefone ou e-

mail, a ouvidora realiza atendimentos pessoais e encaminhamentos diversos, 

contribuindo para o fortalecimento da cidadania.  

A Ouvidoria das FIPGBI tem realizado um importante trabalho, levando aos 

gestores da Instituição a voz dos discentes, docentes, funcionários e comunidade 

externa, com as solicitações de adoção de providências para a melhoria do serviço 

prestado, de modo específico e geral.  

Nesse propósito de atender sempre da melhor forma possível, a Ouvidoria 

trabalha autonomamente, com transparência e independência, acolhendo e 

respeitando os cidadãos que procuram seus serviços diariamente, garantindo o 

sigilo do nome do manifestante (quando for necessário e solicitado) e o direito à 

resposta. 

SUGESTÃO QUANTIDADE 

Agosto/2019 

MELHORAR WIFI 4 

MELHORAR ADMINISTRAÇÃO DA LANCHONETE 2 

AUMENTAR LIMITE DE LIVROS PARA EMPRÉSTIMOS 5 OU 6 1 

CRIAÇÃO DE GRUPO DE ESPORTES: AULA DE DANÇA, EXERCÍCIO 
FUNCIONAL, GRUPO DE CORRIDA. 

1 

PISCINA NO GINÁSIO 1 

MELHORAR COPIADORA 1 

Setembro/2019 

MUDAR CANTINA  4 

DISPONIBILIZAR MICROONDAS PARA ALUNOS QUE FICAM NA 
INSTITUIÇÃO (ESQUENTAR LANCHE/ALMOÇO) 

2 

GUARDA VOLUMES MAIOR (EX.: GUARDAR MALAS) 1 

DISPONIBILIZAR MAIS LIVROS DE BIOQUÍMICA BÁSICA(ANITA 
MATARAZZO) E ANATOMIA (NETTER) 

1 

AUMENTAR QUANTIDADE DE EMPRESTIMO DE LIVROS POR ALUNO 1 

MUDAR PAGAMENTO DE MULTA DA BIBLIOTECA 1 

MUDAR CANTINA EX: LANCHES, MUITO LANCHE COM TRIGO, POUCA 
QUANTIDADE 

1 

Outubro/2019 

MELHORAR ADMINISTRAÇÃO DA LANCHONETE E HORARIO DE 
ATENDIMENTO 

1 

DISPONIBILIZAR MICROONDAS PARA OS ALUNOS 1 

MAIS ÁRVORES PARA SOMBRA NO ESTACIONAMENTO 1 

BIBLIOTECA: EXELENTE SERVIÇO, RESPEITO AO PRÓXIMO, 
COMPANHERISMO E BELA EXECUÇÃO DE SUAS FUNÇÕES  

2 

EXELENTE TRABALHO DOS BIBLIOTECÁRIOS E RECEPCIONISTAS 1 

FUNCIONÁRIOS EM GERAL MUITO EDUCADOS 1 

AMPLIAR HORÁRIO DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA  2 

PARCERIA JUNTO A ATLÉTICA A.A.MED FIP GBI 1 

 INVESTIR EM ARÉA DE DESCANSO/CONVIVÊNCIA 2 

AUMENTAR TEMPO DE PROVA (MÓDULO) 14 

Novembro/2019 

GANCHO NOS BANHEIROS PARA PENDURAR JALECOS 1 

VOLTAR APP DA BIBLIOTECA 2 

AUMENTAR QUANTIDADE DE LIVROS PARA EMPRÉSTIMOS POR 1 
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ALUNO 

ANUNCIAÇÃO DO DIRETÓRIO ACADÊMICO E SUAS CHAPAS PARA 
ELEIÇÃO 

1 

ÁREA DE CONVIVÊNCIA NO GINÁSIO E PARTE EXTERNA (JOGOS DE 
MESA, XADREZ, DAMAS, TÊNIS DE MESA) 

1 

Dezembro/2019 

MUDAR FORMA DA TUTORIA: MESAS REDONDAS COM VIDRO PARA 
PINCEL DE QUADRO. 

1 

PROFESSORES UTILIZAR O PORTAL PARA LANÇAR AS NOTAS E 
FALTAS NO DECORRER DO SEMESTRE. 

1 

MAIS LIVROS DE ANATOMIA: TUTORA, ATLAS DE ANATOMIA 1 

CANETAS PARA ESCREVER AS SUGESTÕES NA OUVIDORIA 1 

MAIS TOMADAS NA BIBLIOTECA, PRINCIPALMENTE NAS CABINES 
INDIVIDUAIS 

1 

JOGOS DE MESA NA ÁREA DO GINÁSIO  1 

PROFESSORES DISPONIBILIZAREM SLIDES DA TUTORIA PARA QUE 
OS ALUNOS ESTUDEM ANTES DA TUTORIA EM CASA, UMA VEZ QUE 
OS ALUNOS TIRAM FOTOS DURANTE A AULA.  

1 

Fonte: Ouvidoria (2019) 

 

ATENDIMENTO PSICO-PEDAGÓGICO 

 

AS FIPGBI preocupam-se com o rendimento acadêmico em sala de aula, e 

está sempre executando e pesquisando ações com o objetivo de estar sempre 

melhorando e aperfeiçoando métodos no processo de ensino – aprendizagem e, 

também, a relação aluno – professor, para que os discentes tenham efetivamente 

um atendimento de apoio pedagógico de acordo com suas necessidades. 

Para ampliar o atendimento de apoio ao estudante, a instituição criou o 

Serviço de Atendimento Psico–pedagógico (SAP) ao discente. Esse atendimento de 

acompanhamento discente extraclasse visa investigar, identificar e diagnosticar a 

causa do baixo rendimento em sala de aula e intervir quando houver necessidade, 

para minimizar as dificuldades de aprendizagem. Tem como objetivo geral atender 

acadêmicos encaminhados pelos docentes que apresentem dificuldades de 

aprendizagem em sala de aula. O acadêmico deverá, preferencialmente, ser 

encaminhado pelo professor, que apontará as dificuldades de aprendizagem iniciais, 

em formulário específico. A Central de Atendimento ao Acadêmico entrará em 

contato com o aluno para agendar a primeira sessão e iniciar os trabalhos.   

O Setor de Atendimento Psico-pedagógico também realiza atendimentos 

individuais voltados a vários transtornos específicos de aprendizagem ou de 

desenvolvimento. Acadêmicos que são portadores de Transtorno do Espectro 

Autista, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Transtornos de 

Linguagem, ou até mesmo transtornos mentais, que afetam diretamente as 
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atividades acadêmicas e relacionais, são atendidos individualmente no setor. O 

acompanhamento envolve também o atendimento e orientação aos pais – quando 

necessário -, aos professores e coordenadores no que se refere à flexibilização e 

processo de inclusão acadêmica.  

O SAP realiza atendimento aos professores orientando sobre o 

acompanhamento cotidiano, buscando favorecer a inclusão e a inserção dos 

acadêmicos nas atividades, visando à adoção de medidas individualizadas e 

coletivas na sala de aula e campos de estágio que maximizem o desenvolvimento 

acadêmico e social dos estudantes com deficiência ou portadores de transtorno, 

favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem. 

A seguir são apresentados dados obtidos por meio dos atendimentos e 

atividades realizadas durante o ano de 2019, trazendo de forma sucinta, 

informações referentes aos trabalhos realizados pelo Setor de Atendimento 

Psicopedagógico. 

 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 
 

O número total de atendimentos individuais no segundo semestre do ano de 

2019 foi de 10 atendimentos. Os alunos entraram em contato com o SAP via e-mail 

ou pessoalmente, por meio da solicitação de agendamento junto à secretaria. Os 

atendimentos foram agendados de acordo com a disponibilidade da agenda do SAP. 

Para aqueles que não compareceram ao atendimento, foi enviado um e-mail com a 

possibilidade de remarcação. As demandas presentes foram:  

 Baixa autoestima; 

 Conflitos familiar; 

 Motivação; 

 Conflitos de relacionamento no trabalho; 

 Dificuldades com maneira de ser e agir; 

 Dificuldade em atenção concentrada; 

 Ansiedade. 

Tabela de Classificação e Quantidade de Temas dos Atendimentos Individuais 

CLASSIFICAÇÃO QUANTIDADE 

Baixa autoestima 3 

Conflito familiar 2 
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Motivação 2 

Dificuldade em atenção concentrada 1 

Conflitos de relacionamento no trabalho 2 

Dificuldades com maneira de ser e agir 1 

Ansiedade 1 

OBS: Um aluno pode trazer conteúdo de mais de um tema por atendimento. 

Fonte: SAP GBI (2019) 

Algumas das demandas tem refletido no ensino aprendizagem do aluno. Em 

outros casos, o discente possui rendimento escolar satisfatório, mas procurou 

atendimento ao Setor pois estava passando por angústias pessoais e buscou ajuda 

na oportunidade. O público atendido foi composto por acadêmicos, pais de 

acadêmicos (que buscaram o Setor espontaneamente), e funcionários. 

Em todos os casos, o público teve a oportunidade de falar sobre os seus 

questionamentos, foram ouvidos e ao final orientados ou encaminhados.  

Número de atendimentos individuais realizados: 10 

 

ATENDIMENTO EM GRUPO 

 

Os atendimentos em grupo ocorreram em forma de palestra, roda de 

conversa e ação.  

Em sala de aula, foi realizado roda de conversa sobre o tema “Qual a 

importância do outro na sua vida?” com o objetivo de refletir sobre as relações 

interpessoais como forma de promoção de desenvolvimento emocional, estreitando 

os relacionamentos e tornando assim, o ambiente de aprendizado mais agradável 

com troca de experiências.  
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Fonte: SAP GBI (2019) 

 

Num outro momento, a convite da tutora Pâmera Santos, aconteceu na sala 

de aula do 2º período de medicina uma palestra com o tema “Bullying”, onde foram 

abordados questionamentos sobre o que é o bullying, qual o perfil das vítimas e 

agressores, suas consequências e, na prática, como diagnosticar o bullying no 

consultório e encaminhar o paciente para tratamento.  
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Fonte: SAP GBI (2019) 

 

Também foi realizado, junto com o setor de Marketing FIP-Guanambi e a 

associação IFMSA Brazil, a participação do SAP na Campanha Contra o Suicídio, o 

Setembro Amarelo, realizada na área de convivência da faculdade e redes sociais, 

com o intuito de levar aos alunos e colaboradores ali presentes, uma sensibilização 

e reflexão sobre questões relacionadas ao tema.  

 
Fonte: SAP GBI (2019) 

O SAP esteve igualmente presente no encerramento das atividades do ano 

letivo de 2019. Com a dinâmica do balões, cada aluno escreveu uma mensagem de 

esperança em um pedaço de papel, colocou dentro do balão, encheu e o amarrou. 

Em seguida, todos jogaram os balões para cima, misturando-os. Logo após, cada 

aluno pegou um balão de volta e, em círculo, de um por um, iam estourando e lendo 

as mensagens. Foi um momento de interação, descontração e confraternização.  

 

Número de palestras realizadas: 01 
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Número de rodas de conversa: 01 

Número de ações: 02 

 
Fonte: SAP GBI (2019) 

 

 

Mediante os dados apresentados, os atendimentos individuais e em grupo 

aos discentes e demais têm se mostrado eficazes como um canal de mediação entre 

público-faculdade nas questões que se referem ao ensino aprendizagem, e 

minimizando as dificuldades relacionadas a qualidade de vida universitária, 

promovendo ao discente, em sua passagem pela faculdade, um lugar de 

crescimento pessoal e profissional. 

Reiteramos que é de suma importância oportunizar e garantir um espaço 

físico disponível para acolhimento, escuta e orientação dos discentes e demais em 

seus mais diversos questionamentos, e em continuidade aos trabalhos já realizados 

e planejamento de ações futuras. 

 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

4.1 POLÍTICAS DE PESSOAL 

A gestão de pessoas da FIPGBI encontra-se consolidada mediante políticas de 

pessoal, carreira, aperfeiçoamento e condições de trabalho coerentes com as metas 

e objetivos traçados no PDI. Os níveis de decisão encontram-se organizados e 

estruturados na forma de organograma institucional de conhecimento geral da 

comunidade acadêmica. 

O Plano de Cargos e Salários define os requisitos relativos à admissão e 

promoção de seus profissionais; estabelece trajetórias de carreira de forma que 

tenham perspectivas de desenvolvimento e ascensão profissional, bem como os 
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motiva na busca de maior competência técnica, propiciando, assim, seu crescimento 

pessoal. A contratação de pessoal está sujeita às jornadas próprias das categorias, 

previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e ajustadas em convenções 

coletivas.  

A relação entre a quantidade de estudantes dos cursos e os recursos 

humanos, docente e técnico-administrativo é suficiente para atender os objetos da 

instituição, mantendo, ainda, constante mecanismo de contratação, aperfeiçoamento 

e avaliação. Realizam-se pesquisas que permitem conhecer e avaliar o grau de 

satisfação de seu pessoal com as condições de trabalho, e manter o clima 

institucional de integração, respeito e estimular as boas relações interpessoais. 

Os profissionais docentes têm experiência no magistério superior e, na 

formação profissional de cada um, há professores especialistas, mestres e doutores. 

Seus profissionais técnico-administrativos possuem a formação necessária. 

As representações gráficas a seguir demonstram como as relações 

humanas são observadas pelos atores acadêmicos dentro das FIPGBI. 

 

Fonte: CPA, 2019 
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Fonte: CPA, 2019 

 

 

Fonte: CPA, 2019 

 

Com o intuito de favorecer a qualidade nutritiva e incentivar um melhor 

hábito alimentício a todos os funcionários, as FIPGBI contemplam seus 

colaboradores administrativos com o benefício do cartão Alimentação Pass. 

O “Alimentação Pass” dá acesso a estabelecimentos como 

supermercados, hortifrútis e padarias, para a compra dos itens indispensáveis para 
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uma alimentação equilibrada. Além disso, permite aos funcionários a escolha de 

produtos de acordo com as suas restrições alimentares. 

Outra vantagem adquirida pelos funcionários das FIPGBI é a segurança e 

flexibilidade. O cartão pessoal é nominal, com valor pré-pago depositado pela 

empresa e protegido por senha. Na falta de crédito, o valor da compra pode ser 

complementado com outro tipo de pagamento aceito no estabelecimento. 

O objetivo principal em proporcionar o benefício é transmitir qualidade de 

vida e saúde para o colaborador e para a família, com flexibilidade de comprar onde 

quiser.  

 

4.2 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

A organização e gestão institucional são coerentes com o PDI, apresentando 

organização acadêmica de Colegiado de Cursos e Conselho Superior, com 

participação dos segmentos da comunidade universitário. O Núcleo Docente 

Estruturante - NDE, o Colegiado de Cursos e o Conselho Superior se reúnem com 

regularidade, conforme previsto no calendário institucional, e são lavradas atas, 

devidamente arquivadas na secretaria da instituição.  

 

 

Fonte: CPA, 2019 
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Fonte: CPA, 2019 

 

 

Fonte: CPA, 2019 

 

4.3 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

Os dados econômicos denotam a sustentabilidade financeira das FIPGBI. A 

IES não conta com outra forma de captação de recursos, além da advinda de 

mensalidades dos alunos, e a projeção do balanço financeiro efetuada na 

elaboração do PDI prevê um plano de investimentos para a infraestrutura de cursos 

e para a ampliação da instituição. 
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A aplicação desses recursos reflete uma adequada política institucional 

estabelecida no PDI para manutenção das instalações, atualização de equipamentos 

e materiais, e demais investimentos nas atividades finalísticas das FIPGBI, o ensino, 

a pesquisa e a extensão. 

Toda a Contabilidade e finanças da instituição são auditadas por uma empresa 

internacional, que atesta os procedimentos administrativos e financeiros previstos e 

realizados pela administração. 

A sustentabilidade financeira apresentada é coerente com a diretriz 

especificada no PDI, que estabelece ser a captação de recursos exclusivamente 

oriunda da prestação de serviços educacionais; e sua aplicação para o 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão submete-se a 

orçamento levantado pela coordenadoria de curso ou setores das FIPGBI, com 

aprovação do Conselho Superior. Os investimentos são devidamente controlados 

pela Diretoria Financeira. 

Esses controles permitem uma perfeita implantação das políticas de 

investimentos em equipamentos e de expansão e/ou conservação do espaço físico, 

necessárias à adequada implementação dos programas de ensino, pesquisa e 

extensão, além de melhoria do resultado operacional, o que denota uma 

sustentabilidade financeira nas FIPGBI. 

 

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

Os gráficos a seguir demonstram a opinião dos entrevistados em relação à 

infraestrutura das FIPGBI. Apesar de ter percentual alto de satisfação a instituição 

investe constantemente na manutenção e ampliação da infraestrutura do campus. 
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Fonte: CPA, 2019 

 

Fonte: CPA, 2019 
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Fonte: CPA, 2019 

 

INÍCIO DAS OBRAS DO NASPP 
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2020 

APRESESENTAÇÃO 

 

2020 foi um ano que, devido à pandemia do novo Coronavírus, trouxe desafios.  

Desde o início da suspensão das aulas presenciais, as FIPGbi não têm medido 

esforços para levar conhecimento a seus acadêmicos.  

As FIPGbi estão atentas às dificuldades de nossos discentes, buscando 

alternativas que possam facilitar seus acessos ao material disponibilizado por cada 

docente. Se o momento pede para estarmos separados (respeitando o 

distanciamento social), nunca foi tão necessário estarmos juntos (mesmo que 

virtualmente), para traçar estratégias que contribuam para a maior qualidade da 

aprendizagem de nossos acadêmicos.  

A CPA trabalhou em conjunto com os diversos setores das FIPGbi para 

planejar novas estratégias para funcionamento das aulas e serviços prestados pela 

IES.  

Este relatório apresentada os dados coletados durante o ano de 2020. 

 

RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

1.1 PROCESSO DE AVALIAÇÃO INTERNA 

O processo de avaliação interna é de responsabilidade da CPA (Comissão 

Própria de Avaliação). É de responsabilidade dessa comissão avaliar e conduzir 

todas as atividades realizadas em seu âmbito, redigir o Relatório de Avaliação 

Interna e acompanhar a avaliação externa e institucional.  

 

Durante o ano de 2020 a CPA das FIPGbi realizou suas reuniões de forma 

remota. 

Seu trabalho foi realizado junto com os outros setores das FIPGbi no intuito de 

continuar promovendo uma avaliação de qualidade, capaz de contribuir para a 

definição de estratégias e tomada de decisões das estâncias superiores da IES. 
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1.2 PROCESSO DE AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

Em 2020, devido ao momento da pandemia, não houve visitas externas. A IES 

aguarda liberação, para preenchimento, dos formulários finais dos cursos de 

Fisioterapia, Biomedicina e Farmácia. 

 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

2.1 MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

2.1.1 Missão: Formar profissionais capacitados para ingressarem no mercado de 

trabalho buscando o aprimoramento contínuo e tendo a ética como suporte para as 

relações interpessoais. 

 

2.1.2 Visão: Ser reconhecida como uma instituição que busca a vanguarda das 

transformações educacionais, assegurando a qualidade do processo ensino 

aprendizagem e das relações entre as pessoas. 

 

2.1.3 Crenças: Exercício de transparência, confiança e valorização das pessoas; 

Competência de todos os envolvidos no trabalho; Integração com a comunidade; 

Relações de parcerias. 

 

2.1.4. Valores: Ética nas relações; Trabalho coletivo; Melhoramento contínuo; 

Abertura para o novo. 

 

2.1.5 PDI: O PDI vigente é o do período 2018 -2022. 
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2.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 Montagem de leitos na UPA 24h 

 
 

Entrega de 10 novos leitos clínicos à UPA Unidade de Pronto Atendimento que 

terão uma importância significativa no plano de contigenciamento da Covid-19. Além 

de melhorias nas salas de espera e consultórios, nesta obra ainda foi entregue o 

consultório de atendimento do Programa de Residência Médica em Medicina da 

Família e da Comunidade, realizado pelas FIPGbi, assumindo mais uma vez o 

compromisso social e a formação da graduação aliada à melhoria da rede de 

atendimento e cuidados com a saúde da cidade de Guanambi e região. 

 

 

 Montagem de leitos no Hospital Municipal. 

 
 

As FIPGuanambi inauguram o Hospital de Campanha em parceria com a 

Prefeitura de Guanambi. Pelo nosso compromisso de oferecer mais saúde a 

Guanambi atendendo ao pedido da Prefeitura Municipal, direcionamos recursos ao 

combate à COVID-19. Foi inaugurado o hospital de campanha, com 7 leitos de UTI, 

alas de estabilização equipadas com respiradores, bombas de infusão e monitores, 
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para receber pacientes diagnosticados com estágio grave da doença e um leito de 

UTI exclusivo para crianças. Apoiamos a Secretaria de Saúde com toda 

estruturação, através da parceria do Programa Mais Médicos, realizando a cessão 

dos leitos para o Hospital Municipal. O Hospital de campanha é mais uma unidade 

de retaguarda de saúde, que contribui no enfrentamento da pandemia do novo 

coronavírus.  

 

 Testagem COVID-19 gratuita para colaboradores e docentes 
 

As FIPGuanambi, em favor da segurança e cuidado contínuo de todos, 

realizaram testes de Covid-19, por meio do método laboratorial RT PCR 

(nasofaríngeo), testes de IgG e IgM e testes de ANTÍGENO (AG)em funcionários, 

residentes, professores de práticas e preceptores da instituição. Além disso, as 

preceptoras receberam um treinamento especializado para garantir a capacidade e 

segurança de realizar o procedimento de coleta para futuros testes. 
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 Curso Prático de Cuidados com EPI´s 

 

 
 
Treinamento de manuseio e uso correto de materiais de desinsetização, e 

também passo a passo da higienização dos pés, aferição de temperatura e uso de 

EPI ́ s para acesso ao prédio das FIP Guanambi. O treinamento foi realizado para 

colaborados (presencialmente) e transmitido ao vivo pelo perfil oficial do Instagram 

da FIPGbi. 

 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 
3.1 POLÍTICAS PARA ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 
SIMFIP E SIMPEX 

Em 2020, as FIPGbi em parceria com a UNIFIPMoc promoveram o Simpósio 

de Pesquisa (SIMFIP) e o Simpósio de Extensão (SIMPEX). Foram de dezenas de 

trabalhos aprovados e apresentados, de maneira on-line, pelos alunos da IES. 
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CAPACITAÇÃO DISCENTE 

 
Foram realizados webnairs com os acadêmicos para explicação da Plataforma 

Blackboard e Collaborate. 

 
 
CAPACITAÇÃO DOCENTE 

 
O CENA (Centro de Ensino e Aprendizagem) e o CEAD (Canal de Ensino e 

Aprendizagem Digital) realizaram capacitações para preparar os docentes para 

utilização de recursos das plataformas Blackboard e Collaborate. 

 

CAPACITAÇÃO DESCRIÇÃO 

1. Princípios básicos da Educação a 
Distância, Ensino Híbrido e Ensino 
Remoto  
 

 

Fundamentos teóricos e metodológicos da EaD. 
Ensino híbrido e do Ensino Remoto. Histórico e 
objetivos. 
Ambiente Virtual de Aprendizagem - estrutura e 
funcionamento. Perspectivas da aprendizagem a 
distância na atualidade.  

 

 2. Blackboard 1 – Configurações 
Iniciais  
 

 

Apresentação da plataforma Blackboard.  
Configurações iniciais para utilização.  
Construção de módulos e itens de conteúdo de 
curso.  
Vínculo de armazenamento.  

 

3. Collaborate 1 – Configurações 
Iniciais  
 

 

 Apresentação da plataforma Blackboard do 
Collaborate.  
Criação de salas virtuais e uso geral das 
ferramentas.  
Desenvolver e ministrar aulas interativas com 
uso das ferramentas do Collaborate.  

 

4. Google Meet 1 – Configurações 
Iniciais  

  

Google Meet como ferramenta auxiliar no 
processo de ensino-aprendizagem.  
Funcionalidades do Google Meet – uso geral da 
sala virtual.  

 

5. Blackboard 2 - Construção de testes 
e exercício simples  

Construção de Testes: orientações gerais. 
Construção de exercício simples e alocação na 
sala virtual.  
Avaliação das atividades. 

 

 6. Collaborate 2 - Como gerenciar 
gravações, sessões e gerar 
relatórios de participação  

 

Planejamento e gerenciamento de gravação e 
sessões.  
Relatório de participação – análises e 
avaliações.  

 

 7. Ferramentas G-suite for 
Education  
 

 

Ferramentas G-suite for Education – 
aplicabilidade prática.  
Google formulários, planilhas e documentos – 
como utilizar no processo de ensino-
aprendizagem.  
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8. Socrative - Uso geral da 
plataforma quiz  
 

 

Socrative – funcionalidade para aprendizagem.  
Elaboração de testes rápidos, enquetes e 
exercícios  
Avaliação de resultados – intervenção formativa  

9. Google Meet 2 - Como gerenciar 
gravações, sessões e gerar relatórios 
de participação 

Google Meet – Gravações, Sessões e Relatórios.  
Apresentação de slides – janelas.  
Utilização das funcionalidades do google meet nas 
aulas remotas.  
Google Meet e o contexto de ensino-
aprendizagem.  

10. Kahoot - Uso geral da plataforma 
quiz 

Plataforma quiz – criação, aplicação e 
compartilhamento. 
Apresentação e análise dos resultados. 
Kahoot e o processo de avaliação – intervenção 
formativa. 

11. Blackboard 3 - Construção de 
testes e exercício complexos e com 
banco de questões 

Construção de testes e exercícios complexos na 
plataforma.  
Organização e construção do banco de questões.  
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3.2 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ACADÊMICOS 

 
ATENDIMENTO PSICO-PEDAGÓGICO 

 

O Setor de Atendimento Psicopedagógico das FIP-Guanambi foi implantado 

com o intuito de contribuir para o desenvolvimento do aluno, promover atividades 
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que favoreçam o sucesso no processo ensino-aprendizagem, mediar conflitos 

interpessoais e institucionais na superação das dificuldades pertinentes ao 

relacionamento interpessoal e emocional, a qual afetam o desempenho acadêmico, 

bem como possibilitar a escuta e a orientação que favoreça a promoção da saúde 

emocional, social e acadêmica do indivíduo.  

O objetivo do atendimento Psicopedagógico na Instituição é acolher, 

identificar, avaliar, mediar os problemas que possam ocorrer durante o processo 

ensino aprendizagem e promover um espaço onde os usuários poderão se sentir 

acolhidos e respeitados em sua totalidade, por meio da escuta profissional e da 

realização de atividades como rodas de conversas, dinâmicas, atendimentos 

individuais e outros, que favoreçam a promoção da saúde emocional, social e 

acadêmica do aluno, minimizando as dificuldades relacionadas ao processo ensino 

aprendizagem da vida universitária. 

Os atendimentos individuais têm a finalidade de orientação e 

acompanhamento dos discentes. São realizados por meio de agendamento, que 

pode ser feito por meio de e-mail, disponibilizado pelo setor, ou o discente pode 

dirigir-se pessoalmente à secretaria. O setor também pode ter a iniciativa de solicitar 

atendimento com o aluno, caso julgue necessário, ou mesmo agendar retorno. 

Encaminhamentos também podem ser feitos pelo corpo docente. 

O SAP conta com horas semanais disponíveis para atendimento e realização 

de atividades com os discentes, em dias de Segunda e Sexta, podendo ter 

flexibilidade e estar sujeito à alteração semanal de acordo atividade desenvolvida 

em benefício aos discentes. 

Durante o primeiro semestre de 2020, devido a Pandemia do Coronavírus e a 

suspensão das aulas presenciais, o Setor Psicopedagógico precisou ser 

reestruturado em formato virtual. Foi criada uma sala para o Setor na Plataforma 

virtual, onde foram pensadas em ações para atender aos alunos em tempos de crise 

e oferecer o suporte para um melhor enfrentamento da situação aumentando assim 

a qualidade dos estudos no ambiente doméstico e amenizando o sofrimento e 

angústia gerados durante esse período, entendendo que é passageiro e que agora é 

necessária uma adaptação. 
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Dentre as ações pensadas para o atendimento aos discentes durante esse 

período, podemos destacar: 

 Orientações sobre cuidados com a saúde mental 

 Dicas para Controle da Ansiedade e Enfrentamento do Estresse 

 Desenvolvimento de habilidades socioemocionais. 

 Manejo e organização do tempo de estudo. 

 Espaço para diálogos em grupo e atendimentos individuais on-line:  

 

ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS 

Os atendimentos individuais têm a finalidade de orientação e acompanhamento 

dos discentes. São realizados por meio de agendamento, que pode ser feito por 

meio de e-mail (atendimento.psicopedagogico@fip-gbi.edu.br), disponibilizado pelo 

setor, onde a Psicóloga irá entrar em contato e agendar o melhor horário para o 

atendimento online, bem como a plataforma utilizada, garantindo a ética e o sigilo ao 

atendimento psicológico. O setor também pode ter a iniciativa de solicitar 

atendimento com o aluno, caso julgue necessário, ou mesmo agendar retorno. 

Encaminhamentos também podem ser feitos pelo corpo docente 

Durante o segundo semestre de 2020, com o retorno das práticas presenciais, 

o setor retomou alguns atendimentos no formato presencial, mantendo ainda os 

atendimentos on-line. Encaminhamentos para a rede de assistência à Saúde mental. 
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Após a divulgação do Informativo da ativação do Setor Psicopedagógico, 

alguns alunos entraram em contato através do e-mail e da plataforma, onde foram 

realizados os atendimentos psicológicos individualizados.  

Quantidade de atendimentos realizados: 12 atendimentos com 

acompanhamento, ou seja, continuam sendo atendidos conforme a necessidade, 

semanalmente ou quinzenalmente. 

Entre as demandas apresentadas nos atendimentos psicológicos, destacam-

se: 

 

 Dificuldade de adaptação no ambiente doméstico; 

 Estresse agudo com exaustão; 

 Ansiedade no momento da organização dos estudos; 

 Ansiedade antecipatória pós pandemia, retorno das aulas presenciais; 

 Insatisfação com o método PBL e Plataforma virtual; 

 Transtornos de Humor e somatizações; 

 Dificuldades com organização e planejamento do tempo; 

 Dificuldade no relacionamento familiar; 

 Dificuldades de adaptações ao contexto atual; 

 Cansaço físico e mental; 

 Falta de motivação. 

 

Os atendimentos individuais aos discentes e funcionários se mostraram 

eficazes e continuarão como um canal de mediação entre aluno-faculdade nas 

questões que se referem ao ensino aprendizagem, minimizando as dificuldades 

relacionadas à qualidade de vida universitária, promovendo ao discente em sua 

passagem pela faculdade, um lugar de crescimento pessoal e profissional. 

É de suma importância oportunizar e garantir um espaço físico ou virtual 

disponível para acolhimento, escuta e orientação dos discentes em seus mais 

diversos questionamentos, e em continuidade aos trabalhos já realizados e 

planejamento de ações futuras. 
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OUTRAS AÇÕES REALIZADAS PELO SETOR PSICOPEDAGÓGICO 

 Gravação de vídeos informativos sobre temas como Ansiedade e Manejo de 

tempo 

 Participação no Workshop sobre Aborto e suas consequências a convite de 

alunos da instituição. 

 Vídeo sobre a Campanha do Setembro Amarelo. 

  Roda de Conversa: Convertendo o Estresse e a Ansiedade em Energia Vital. 

 Dinâmica de acolhimento do grupo; 

 Vamos conversar sobre o que é estresse e ansiedade. 

 Mitos X Verdades. 

 O processo de adoecimento. 

 Quais são os caminhos para ter uma saúde mental satisfatória? 

 DESCRIÇÃO DO EVENTO: Nos dias atuais, é muito comum ouvirmos 

dizer que as pessoas estão “estressadas”, ou “ansiosas”, porém como elas 

vêm lidando com esses fatores, que muitas vezes trazem uma série de 

questões internas que necessitam ser resolvidas? 

Os sintomas de estresse e ansiedade, podem estar interligados, 

somatizando em nosso corpo, podendo levar a pessoa, a acreditar que 

este seja de causa orgânica, contudo, pesquisas indicam que algumas 

doenças podem ser de fundo emocional, levando até a uma pequena dor 

de cabeça, falta de ar, à isquemias cardíacas (infarto), se não tratado de 

maneira eficaz. É interessante lembrar que nosso corpo age em conjunto 

com nossas emoções, por isso a importância do cuidado com a nossa 

saúde mental. 

Neste bate papo, tivemos a oportunidade de explanar, o que pode levar a 

um estresse e ansiedade, e quando podemos perceber que ambas podem 

estar nos prejudicando, assim como o que podemos fazer para aliviá-los. 

Buscando uma atitude diferenciada nas intervenções da vida, a roda de 

conversa nos auxilia a construir uma nova concepção de intervenção, com 

prática diferenciada onde o indivíduo possa se expressar, pensar, ouvir, 

ampliar sua empatia, melhorar as habilidades que favoreçam o diálogo e 

construindo uma nova relação com os conflitos. Para tanto, proporcionar 

um espaço efetivo de expressão e reflexão, favorecer a ideia de uma 
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reflexão coletiva de conflitos e construir uma nova relação com as ideias, e 

um olhar entre todos os participantes para a compreensão e o 

fortalecimento para a habilidade da escuta e respeito. 

Desse modo, os encontros de “Roda de Conversa: vamos falar 

sobre...” oferece à comunidade acadêmica um momento de discussão e 

reflexão que permite pensar e construir. 

 

BIBLIOTECA DELIVERY  
 

Durante todo o ano de 2020 as FIPGuanambi ofereceram aos seus 

acadêmicos o serviço de Biblioteca, em duas modalidades: 

 Biblioteca Drive Thru 

 O acadêmico envia um e-mail para biblioteca@fip-gbi.edu.br. 

 O funcionário da biblioteca verificará o pedido do acadêmico e deixará a 

obra disponível na portaria da instituição. A obra é higienizada com álcool 

70% e colocada em um saco plástico lacrado. 

 O acadêmico receberá, por e-mail, um comunicado de que a obra já se 

encontra a sua disposição. 

 O acadêmico, ao vir buscar a obra, a recebe com todos os cuidados de 

higiene e de desinfecção. 

 

 Biblioteca Delivery  

 Para o serviço delivery, o acadêmico deve informar um endereço na 

cidade de GUANAMBI e deve estar presente para o recebimento e 

devolução, em horário previamente agendado. 

 O acadêmico recebe a obra com todos os cuidados de higiene e de 

desinfecção. 

mailto:biblioteca@fip-gbi.edu.br
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A ideia é manter a biblioteca dinâmica e proporcionar a você sua rotina de ter 

acesso aos livros, fisicamente. 

 

CEAD – CANAL DE ENSINO E APRENDIZAGEM VIRTUAL 
 

Criado em 2018, com o objetivo de atender a necessidade crescente de 

inclusão digital dos docentes e discentes, o Canal de Ensino e Aprendizagem Digital 

– CEAD é o setor responsável pela aplicação da digitalização e virtualização dos 

processos de ensino - aprendizagem por meio de recursos e plataformas 

tecnológicas 

Durante o ano de 2020 foi ampliado o suporte CEAD aos docentes e discentes. 

A maioria das solicitações de suporte pela central CEAD se dá pela falta de 

familiaridade com os ambientes virtuais de aprendizagem, bem como quanto à 

usabilidade das ferramentas de participação nos momentos das aulas virtuais. 

Contudo, quando se distribuem as 4 solicitações mais recorrentes dos 

suportes, define-se a maioria dos atendimentos como dificuldades diversas advindas 

da pandemia, como problemas financeiros, ausência de boa conexão com a internet 

para assistir aos momentos síncronos ou baixar as aulas gravadas. 
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Perfil dos atendidos pelo suporte 

 
 

Verifica-se uma alteração quantitativa do perfil de quem solicita o suporte, 

tendo os professores como maioria. Isso se dá pela maturidade dos acadêmicos 

quanto ao uso das plataformas, bem como maior necessidade dos professores em 

obter conhecimentos mais aprofundados quanto às possibilidades e ferramentas da 

plataforma.   
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO - DISCENTES 
 

 

 

Pesquisa Satisfação – Discentes 

 

 

Pesquisa Satisfação – Discentes 
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Pesquisa Satisfação – Discentes 

 

 

 
Pesquisa Satisfação – Discentes 
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Pesquisa Satisfação – Discentes 

 

 

 

 
Pesquisa Satisfação – Discentes 

 

 
Pesquisa Satisfação – Discentes 
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Pesquisa Satisfação – Discentes 

 

 
 

Pesquisa Satisfação – Discentes 

 

 
Pesquisa Satisfação – Discentes 

 

 
 

Pesquisa Satisfação – Discentes 
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Pesquisa Satisfação – Discentes 

 

 
Pesquisa Satisfação – Discentes 

 

 
Pesquisa Satisfação – Discentes 
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Pesquisa Satisfação – Discentes 

 

 
 
PESQUISA DE SATISFAÇÃO – DOCENTES 
 
 
 

 
Pesquisa de satifação – Docentes 
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Pesquisa de satifação - Docentes 

 

 
Pesquisa de satifação – Docentes 

 

 
Pesquisa de satifação – Docentes 
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Pesquisa de satifação – Docentes 

 

 
Pesquisa de satifação – Docentes 

 
 

 
PLANO ESPECIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE E PROGRAMA DE 
AUXÍLIO FINANCEIRO 
 

Em solidariedade ao momento e atendendo as solicitações de nossos 

acadêmicos, as FIPGbi criaram condições especiais para pagamento das 

mensalidades. Foram ofertadas opções de parcelamentos e ampliação da oferta de 

crédito estudantil próprio. 
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PORTFÓLIO VIRTUAL 

 

Criado no 1º semestre de 2020, o Portfólio Virtual é um documento contendo  a 

trajetória de ensino-aprendizagem vivenciada pelos acadêmicos ao longo de cada 

semestre letivo. 

O aluno recebe, após o encerramento do semestre, um link contendo seu 

portfólio com informações sobre aulas ministradas, cursos e lives realizados, 

gráficos de notas e de notas e autoavaliação. 
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3.3 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

Durante todo o ano de 2020 a ASCOM preocupou-se em divulgar à nossa 

comunidade acadêmica informações sobre o momento de pandemia, levando a 

todos, mensagens de otimismo e comunicados oficiais da IES, além de informativos 

sobre as medidas de prevenção contra o Coronavírus. 
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EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

4.1 POLÍTICAS DE PESSOAL 

 

A gestão de pessoas da FIPGBI encontra-se consolidada mediante políticas de 

pessoal, carreira, aperfeiçoamento e condições de trabalho coerentes com as metas 

e objetivos traçados no PDI.  

 Organograma Institucional 
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 Plano de Cargos e Salários: a IES segue seu Plano de Cargos e Salários 

definindo trajetórias de carreira para crescimento profissional de todos os 

seus colaboradores. A contratação de pessoal respeita a Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT). 

 

 Relação quantidade de acadêmicos e docentes e técnico-administrativos 

atende aos objetivos da IES. 

 

4.2 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

A organização e gestão institucional são coerentes com o PDI, apresentando 

organização acadêmica de Colegiado de Cursos e Conselho Superior, com 

participação dos segmentos da comunidade universitário. O Núcleo Docente 

Estruturante - NDE, o Colegiado de Cursos e o Conselho Superior se reúnem com 

regularidade, conforme previsto no calendário institucional, e são lavradas atas, 

devidamente arquivadas na secretaria da instituição.  
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INSTÂNCIAS DE DECISÃO 
  

A decisão maior é exercida pela Diretoria Executiva, responsável por todo 

funcionamento da Mantenedora e das diversas Mantidas.  Em cada Mantida existe 

um diretor que acompanha os trabalhos e se reportará ao Diretor Administrativo.  

O gerente financeiro é responsável pelas finanças da instituição e é 

acompanhando de perto pelo Diretor Financeiro da Mantenedora. 

A Diretoria Acadêmica é responsável pelo ensino de toda instituição e pela 

CPA, avaliando todos os setores da instituição e também o processo de avaliação 

pedagógico. 

A Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação, é responsável pelo 

desenvolvimento da pesquisa na instituição e encaminha os artigos para a revista 

Multidisciplinar da Mantenedora que publica os trabalhos científicos de alunos e 

professores. Responderá também pelos cursos de Pós-graduação lato sensu e 

stricto sensu.  

A Diretoria do Campus, é responsável pela organização do Campus, 

distribuição de salas, distribuição de tarefas, limpeza, e acompanhamento dos 

alunos e professores. 

 

4.3 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

A sustentabilidade financeira é coerente com a diretriz especificada no PDI, 

que estabelece ser a captação de recursos exclusivamente oriunda da prestação de 

serviços educacionais; e sua aplicação para o desenvolvimento das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão submete-se a orçamento levantado pela coordenadoria 

de curso ou setores das FIPGBI, com aprovação do Conselho Superior. Os 

investimentos são devidamente controlados pela Diretoria Financeira. 
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EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO DURANTE A PANDEMIA 
 

 Distribuição de displays de álcool em gel, tapetes sanitizantes e placas 

informativas por todo o prédio. 

 
 

 Marcação nos pisos de laboratórios e salas para distanciamento seguro. 
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 Desinfecção dos ambientes após o uso. 

 
 
CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DO NASPP 
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AQUISIÇÃO DE MESA ATRIX 

 
Foi adquirida uma mesa Atrix, um simulador anatômico virtual 3D. O 

equipamento de alta tecnologia e interatividade mostra o corpo humano de forma 

realista, seu funcionamento e como alguns órgãos podem ser atingidos por doenças 

ou ações externas. O acadêmico poderá criar seus próprios casos clínicos. 

Professores e funcionários receberam treinamento especializado para seu 

funcionamento e operação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A partir do SINAES a Avaliação Institucional assumiu nova dinâmica com vistas 

ao enfrentamento do desafio de repensar o papel das FIPGBI como instituição.  

A análise dos processos de avaliação, evidencia a evolução institucional e 

demonstra o alinhamento com os objetivos do PDI, o que torna o planejamento 

estratégico institucional mais eficaz. 

A direção das FIPGBI utiliza os relatórios da Avaliação Institucional como 

indicadores na melhoria da qualidade dos serviços oferecidos aos discentes, 

docentes e aos técnicos-administrativos, além do atendimento à comunidade em 

geral. 

Publicado o Relatório de Avaliação Institucional, os órgãos de gestão executiva 

e acadêmica da instituição fazem a análise e interpretação dos dados e 

considerações, como forma de melhoria qualitativa. 

Os processos de avaliação interna e externa, por meio da CPA, consolidam-se 

cada vez mais como instrumento de planejamento e gestão uma vez que fornecem o 

diagnóstico das ações desenvolvidas no âmbito das FIPGBI. 
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

- QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DOCENTES 
 

 

Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

Como você avalia seu grau de conhecimento acerca dos seguintes 
documentos: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Plano 
Pedagógico Institucional (PPI), Projeto Pedagógico de Curso 
(PPC), Regimento Interno, Instruções Normativas, manual do 
acadêmico etc.? 

     

      

Como você avalia: 

Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

as condições oferecidas ao professor para o exercício da prática 
docente? 

     

as atividades de capacitação e acompanhamento pedagógico 
realizado pelo CENA – Centro de Ensino e Aprendizagem? 

     

      

Como você avalia: 

Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

a valorização da pesquisa e do pesquisador pelas FIPGuanambi?      

as condições existentes para a pesquisa nas FIPGuanambi?      

os eventos científicos promovidos pelas FIPGuanambi?      

a integração entre a pesquisa e o ensino nas FIPGuanambi?      

      

Como você avalia: 

Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

as atividades de extensão desenvolvidas pelas FIPGuanambi para 
a sociedade? 

     

as atividades e eventos de extensão promovidos?      

a interação das atividades de extensão com o ensino promovido 
pelas FIPGuanambi? 

     

      

Como você avalia: 

Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

a qualidade da informação prestada nos diversos setores das 
FIPGuanambi? 

     

as formas de comunicação / informação visual no Campus 
(murais, cartazes, internet etc.)? 

     

aos comunicados e informes sobre eventos internos e externos 
das FIPGuanambi? 

     

      

Como você avalia: 

Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

o conhecimento das políticas das FIPGuanambi para o Ensino, 
Pesquisa e Extensão? 

     

o conhecimento dos cargos e funções  existentes nas 
FIPGuanambi? 

     

a participação da comunidade acadêmica no planejamento e 
tomada de decisões nas FIPGuanambi? 

     

o Plano de Cargos e Salários das FIPGuanambi?      
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a política das FIPGuanambi para titulação acadêmica?      

      

Como você avalia: 

Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

a amizade e a convivência social entre os alunos, professores e 
funcionários 

     

as oportunidades e condições de desenvolvimento pessoal nas 
FIPGuanambi 

     

a sua satisfação em fazer parte das FIPGuanambi      

      

Como você avalia: 

Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

os equipamentos e materiais disponíveis para as atividades de 
ensino e complementares (projetor, quadro, laboratórios, 
informática, internet etc)? 

     

as condições de estrutura física do campus em geral (iluminação, 
ventilação, mobiliário, acústica, limpeza, segurança, aparência 
estética)? 

     

as condições do espaço físico onde se desenvolvem as atividades 
de formação (salas de aula, biblioteca, laboratórios)? 

     

a qualidade e a quantidade do acervo da biblioteca em sua 
disciplina? 

     

 
- QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DISCENTES 
 

 

Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

Como você avalia seu grau de conhecimento acerca dos 
seguintes documentos: Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI), Plano Pedagógico Institucional (PPI), Projeto Pedagógico 
de Curso (PPC), Regimento Interno, Instruções Normativas, 
manual do acadêmico etc.? 

     

      

Como você avalia: 

Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

a valorização da pesquisa e do pesquisador pelas FIPGuanambi?      

as condições existentes para a pesquisa nas FIPGuanambi?      

a integração entre a pesquisa e o ensino nas FIPGuanambi?      

      

Como você avalia: 

Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

as atividades e eventos de extensão pelas FIPGuanambi?      

a sua participação em projetos coletivos e eventos de extensão 
em geral? 

     

a importância das atividades de extensão desenvolvidas pelas 
FIPGuanambi para a sociedade? 

     

a integração entre a pesquisa, o ensino e a extensão nas 
FIPGuanambi? 

     

      

Como você avalia: 

Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

a qualidade da informação prestada nos diversos setores das 
FIPGuanambi? 
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as formas de comunicação/informação visual no Campus 
(murais, cartazes, internet etc.)? 

     

o encaminhamento de requerimentos, convocações, protocolos 
de documentos etc? 

     

      

Como você avalia: 

Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

a amizade e a convivência social entre os alunos, professores e 
funcionários? 

     

as oportunidades e condições de desenvolvimento pessoal nas 
FIPGuanambi? 

     

a sua satisfação em fazer parte das FIPGuanambi?      

      

Como você avalia: 

Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

o conhecimento das políticas das FIPGuanambi para o Ensino, 
Pesquisa e Extensão? 

     

a participação da comunidade acadêmica no planejamento e 
tomada de decisões na FIPGuanambi? 

     

      

Como você avalia: 

Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

os equipamentos e materiais disponíveis para as atividades de 
ensino e complementares (projetor, quadro,  laboratórios  etc.)? 

     

as condições de estrutura física do campus em geral 
(iluminação, ventilação, mobiliário, acústica, limpeza, segurança, 
aparência estética)? 

     

as condições do espaço físico onde se desenvolvem as atividades 
de formação (salas de aula, biblioteca, laboratórios)? 

     

a qualidade e a quantidade do acervo da biblioteca em seu 
curso? 

     

 
- QUESTIONÁRIO APLICADO AOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
 

 

Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório Totalmente 
Insatisfatório 

Não 
sabe ou 
tem 
dúvidas 

Avaliação do seu grau de conhecimento acerca dos seguintes 
documentos: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 
Plano Pedagógico Institucional (PPI), Projeto Pedagógico de 
Curso (PPC), Regimento Interno, Instruções Normativas etc. 

          

           

 

     Sua avaliação quanto: Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório Totalmente 
Insatisfatório 

Não 
sabe ou 
tem 
dúvidas 

a amizade e a convivência social entre os alunos, professores e 
funcionários 

          

as oportunidades e condições de desenvolvimento pessoal na 
FIPGbi 

          

a satisfação em fazer parte da FIPGbi           

 

      

     Sua avaliação quanto: Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório Totalmente 
Insatisfatório 

Não 
sabe ou 
tem 
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dúvidas 

aos canais de expressão e reivindicação de melhorias na FIPGbi           

aos comunicados e informes sobre eventos internos e externos 
da FIPGbi 

          

a qualidade da informação prestada pelos diversos setores da 
FIPGbi 

          

ao encaminhamento de requerimentos, convocações, protocolos 
de documentos etc 

          

as formas de comunicação/informação visual no Campus 
(murais, cartazes, internet etc.) 

          

 

     Sua avaliação quanto: Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório Totalmente 
Insatisfatório 

Não 
sabe ou 
tem 
dúvidas 

ao conhecimento dos cargos e funções existentes na FIPGbi           

ao conhecimento das políticas da FIPGbi para o Ensino, Pequisa 
e Extensão 

          

a participação da comunidade acadêmica no planejamento e 
tomada de decisões na FIPGbi 

          

ao Plano de Cargos e Salários da FIPGbi           

a política da FIPGbi para qualificação profissional           

 

      

     Sua avaliação quanto: Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório Totalmente 
Insatisfatório 

Não 
sabe ou 
tem 
dúvidas 

as condições do espaço físico onde são desenvolvidas suas 
atividades profissionais 

          

 a quantidade e qualidade dos equipamentos e materiais 
disponíveis para realização de suas atividades profissionais 

          

as condições de estrutura física do campus em geral (iluminação, 
ventilação, mobiliário, acústica, limpeza, segurança, aparência 
estética) 

          

 


