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AUTOAVALIAÇÃO 2013/2
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) esclarece que acolheu a solicitação feita pela comunidade
acadêmica de que o processo de Autoavaliação acontecesse, a partir de 2013/2, ao final de cada semestre letivo,
possibilitando uma visão mais panorâmica dos quesitos avaliados, embora isso reflita no processamento e
publicação dos dados. Assim, os resultados e relatório serão apresentados no início do semestre subsequente,
como ora feito.
Dentro dessa nova dinâmica processual, a CPA torna público o resultado da Autoavaliação realizada
pela comunidade acadêmica da Facasc de 08 a 18 de novembro de 2013:


Discentes (Participação: 63%)
Dos dados coletados, os alunos avaliaram como muito bom os serviços e o atendimento oferecido pela

Secretaria Acadêmica, Biblioteca, Recepção e Fotocópia e demais setores técnicos.
Consta como bom o conhecimento discente em relação à missão da Facasc e ao Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), obtendo igual conceito o próprio processo de Autoavaliação, condizente
com o aperfeiçoamento e crescimento da IES. Também foram destacados, em mesmo nível, aspectos de
infraestrutura, como áreas de convivência e estacionamento.
A comunicação em âmbito geral (site, murais internos, outdoor e outras sinalizações) foi considerada
regular, interferindo na eficácia do diálogo entre a Facasc e a sociedade. Ainda nesse grau de satisfação, os
alunos evidenciaram que os espaços de tecnologias de informação (laboratório de informática e laboratório de
comunicação) precisam ser aperfeiçoados.
Embora o Unimestre (Sistema Integrado de Gestão Educacional), adotado pela Faculdade, seja bastante
adequado, seu uso pelo corpo docente foi considerado fraco, requisitando que, além do Diário de Classe on-line,
sejam utilizadas as outras funções disponíveis, como a funcionalidade para postagem de material didático.


Docentes (Participação: 58%)
O corpo docente avaliou como muito bom os serviços oferecidos e o atendimento da Biblioteca,

Recepção e Fotocópia e demais setores técnicos.
Foram avaliados como bom o conhecimento dos professores em relação à missão da Facasc, ao PDI,
bem como o próprio processo de Autoavaliação, condizente com o aperfeiçoamento e crescimento da IES. Foram
destacados, em mesmo nível, aspectos de infraestrutura (áreas de convivência, laboratório de comunicação e
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salas de aula), sistema organizacional, que atende às necessidades da comunidade acadêmica, comunicação com
a sociedade, política de pessoal e clima institucional.
O conceito regular foi aplicado os seguintes aspectos: política de ensino, pesquisa e extensão,
comunicação com a sociedade e planos de cargos e salários.
De outro modo, vê-se como fraco o nível de compatibilidade entre os cursos oferecidos pela Facasc e os
recursos financeiros disponíveis.



Corpo técnico-administrativo (Participação: 100%)
Dos itens avaliados, destacou-se como muito bom o ambiente de trabalho, incluindo mobiliário e

material para desenvolvimento das atividades dos diversos setores técnicos. Além do estacionamento, a
manutenção e a limpeza também foram muito bem conceituadas.
Quanto à dimensão Planejamento e Avaliação, o corpo técnico-administrativo considera bom o
processo da Autoavaliação, condizente com o aperfeiçoamento e crescimento da Facasc, crendo que os resultados
influirão na prática da IES.
Os veículos de comunicação, interna e externa (site, murais, outdoor, e outras sinalizações) foram
considerados regular. Além disso, atribuiu-se o conceito fraco quanto à veiculação das informações, refletindo o
quanto o diálogo com a sociedade ainda é ineficaz, apesar de necessário, exigindo um contato mais efetivo com o
público-alvo da instituição e melhor divulgação dos eventos promovidos.
Em nome da Facasc, a CPA agradece a colaboração de todos os que cumpriram o seu compromisso
acadêmico, acolhendo o convite para responder ao questionário avaliativo. Esperamos contar com o apoio e
participação de todos na próxima Autoavaliação, que se dará no final do corrente semestre.
“Avaliar para Planejar a Melhoria da Qualidade”.
Florianópolis, 19 de fevereiro de 2014.
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