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RELATÓRIO FINAL DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Documento elaborado pela CPA FABEL – COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO – atendendo 

às exigências do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES - instituído pela Lei 

n. 10.861, de 14 de abril de 2004. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Para a Faculdade de Belém a experiência de consolidar uma cultura avaliativa é primordial 

para o aprimoramento de todas as suas ações e desenvolvimento de políticas internas que busquem 

alinhamento às dimensões do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e a 

excelência acadêmica em ensino, pesquisa e extensão. 

Eixo central de toda ação e mobilização da CPA – Comissão Permanente de Avaliação, essa 

experiência avaliativa funciona como um processo construído e vivenciado coletivamente, uma 

ferramenta valiosa de transformação institucional, em todos os sentidos, mormente na tomada de 

decisões de caráter pedagógico, político e administrativo. 

A autoavaliação, ou avaliação interna, coordenada pela CPA, é modalidade prevista no 

SINAES que visa acompanhar continuamente as transformações necessárias à manutenção da 

missão proposta pela Instituição.  

Toda avaliação pretende assegurar a continuidade das atividades da Instituição, verificando 

forças e fragilidades (resultados positivos e resultados negativos) e, a partir dessas informações, 

tomar decisões que proporcionem mudanças, adequações, alternativas, melhorias.   

A avaliação, realizada no período de 2012.1 e 2012.2, relativa ao ano de 2012, cujo resultado 

aqui fica documentado, segue estrutura proposta pelo SINAES, estabelecido pela lei nº 10.861, de 14 

de abril de 2004, estando sujeita à apreciação da Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – CONAES. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta os resultados da Autoavaliação da Faculdade de Belém referente 

ao período de 2012, realizada pela comunidade acadêmica em conformidade às dez dimensões 

estabelecidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES: 

 

Dimensão 1: A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional.  

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

respectivas normas de operacionalização. 

Dimensão 3: A responsabilidade social da instituição. 

Dimensão 4: Comunicação com a sociedade. 

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

administrativo. 

Dimensão 6: A organização e a gestão da instituição. 

Dimensão 7: Infraestrutura física.  

Dimensão 8: Planejamento e avaliação. 

Dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes. 

Dimensão 10: Sustentabilidade financeira. 

 

Para meio de coleta dos dados constantes neste relatório, foram elaborados questionários 

avaliativos para cada segmento da C.A – discente, docente, funcionários e sociedade (esta pode 

participar via questionário disponível no site da IES) – com perguntas abrangentes que envolvem as 

dez dimensões do SINAES.   

Este instrumento integra, dessa forma, o processo de avaliação institucional, uma das 

ferramentas centrais do SINAES, e foi elaborado conforme o Roteiro de Auto-Avaliação Institucional – 

Orientações Gerais – INEP, 2004.  
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2. ETAPAS DO PROCESSO AVALIATIVO 

 

2.1. CONSTITUIÇÃO DA CPA 

A CPA-FABEL foi instituída em 28 de abril de 2005, por meio da resolução da UNEMPE nº. 

001/2005, envolvendo representantes dos diversos segmentos da comunidade acadêmica e 

denomina-se Comissão Permanente de Avaliação e não “Comissão Própria de Avaliação” – conforme 

legislação – por acreditar-se que o processo avaliativo é, e deve ser sempre, constituído de ações 

contínuas e constantes.  

A atual composição da CPA foi formada em setembro de 2011, recebendo a tarefa de dar 

continuidade ao perfil agregador das Comissões anteriores, sempre fortalecidas pela participação 

ativa de representantes dos docentes, discentes e sociedade civil. Assim, nesta formação, os 

trabalhos são conduzidos envolvendo os participantes em todas as etapas, seja preparatória ou 

executória das avaliações, o que tem garantido o aperfeiçoamento da prática e fortalecimento da 

equipe.   

 

2.2. PLANEJAMENTO 

O planejamento das ações da Comissão para a implementação do processo de Auto-Avaliação 

considerou e definiu objetivos, estratégias, recursos e ações a serem implantadas de forma 

transparente e em conformidade com a identidade da FABEL. 

Esta etapa é construída semestralmente em reuniões onde todos os membros da CPA estejam 

presentes para contribuírem com ideias e assumirem tarefas que fazem parte de todo o processo 

avaliativo.  

Assim, o recurso mais valioso e utilizado amplamente em momentos que antecedem a 

Avaliação é a participação e presença ativa dos membros da CPA no dia-a-dia institucional, de todos 

os cursos da IES, como por exemplo: em reuniões de docentes, discentes, de coordenações, 

representantes de turma, capacitações de funcionários, palestras, seminários e afins.  
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Essa presença constante e contínua de membros ligados à CPA atua como mobilizadora e 

catalizadora de empatia e interesse dos acadêmicos, permitindo oportunidades de compartilhamento 

do conhecimento das etapas que compõem uma avaliação, dos benefícios já conseguidos na IES por 

meio das recomendações dos relatórios, da importância da participação efetiva nas avaliações, bem 

como a divulgação da legislação que rege a CPA e suas especificidades. 

2.3. SENSIBILIZAÇÃO 

Nessa etapa a CPA empenhou-se em sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a 

necessidade e importância da avaliação institucional para a IES, demonstrando como cada segmento 

da C. A. – Comunidade Acadêmica - contribui. Para tanto, as estratégias utilizadas foram: presença 

em reuniões diversas, divulgação no portal da IES (o que é CPA, sua função, principais ações) 

visitações de sala de aula e comunicação interna via email, folders e cartazes em quadros de aviso de 

ambas as Unidades.  

Essas ações foram executadas em diferentes momentos e meses do semestre, em 

consonância com outras atividades do calendário acadêmico da IES. 

2.4. DESENVOLVIMENTO 

A CPA mobilizou-se para redefinir as parametrizações dos questionários utilizados pelos 

funcionários e pelos docentes, para atualizá-los à identidade Institucional e ao perfil de cada grupo.  

Para tanto, aproximou-se a Ouvidoria da FABEL, convidando sua responsável, a Diretora Prof 

MSc. Mônica Diogo, para contribuir na análise e revisão dos questionários já existentes e nas 

adequações que se queria realizar. 

Assim, chegou-se à conclusão prática de que ao invés de refazer os questionários que estão 

disponíveis no site, seria mais proveitoso criar um “alternativo”, que pudesse ser usado em formato 

impresso, para alcançar principalmente funcionários que não acessam ou têm dificuldades com o 

ambiente da CPA no site.  

Em função disso, nasceu no primeiro semestre de 2012 o questionário chamado “Qualidade de 

Vida no Trabalho”, que é constituído de perguntas que levantarão informações mais vivenciadas no 

cotidiano dos funcionários, tendo por base as 10 dimensões do SINAES e os registros da Ouvidoria 

FABEL, servindo igualmente de base para os relatórios posteriores de autoavaliação.   

A experiência com este novo questionário embasará a CPA a criar ou não um questionário 

diferenciado para docentes, sintonizado com as demandas dos coordenadores. 



P á g i n a  | 11 

 

 

 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

3.1. DIMENSÃO 1 - A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

 

Forças:  

- A Missão da IES é divulgada em diversos documentos institucionais, conforme recomendado no 

Relatório anterior desta CPA. A Missão também está em processo de renovação, o que deve 

acontecer logo ao início de 2013.  

- A mudança da Missão está diretamente articulada às ações trabalhadas na IES, a exemplo o Projeto 

EMAGRECE BELÉM que desenvolve a relação interdisciplinar entre a educação, a saúde e o esporte, 

características evidenciadas na nova Missão: ‘Educação Superior aliada a prática Esportiva, 

Viabilizando o saber, a Qualidade de Vida e o Desenvolvimento Sustentável’, propondo qualidade de 

vida e possibilitando vias à  inclusão social por meio da IES. 

- O Plano de desenvolvimento Institucional da IES propõe 

em suas entrelinhas o incentivo a dedicação docente à 

iniciação científica/pesquisa e à extensão. Para estímulo a 

está meta, a IES realizou o lançamento, em setembro, da 

Revista Científica com periodicidade trimestral, 

devidamente indexada, a ENSINAGEM, em que reúnem no 

seu conteúdo artigos, projetos, derivados da produção 

científica.  

- Outro diferencial é a publicação que incentiva o corpo 

docente e o corpo discente, bem como pesquisadores de outras instituições à produção de textos 

científicos. O primeiro número foi publicado em setembro de 2012, e segunda publicação está prevista 

para o mês de março de 2013.  

 Fragilidades: 

- É necessária ampla intensificação na divulgação da Revista supracitada, haja vista que é recente no 

mercado editorial. 

   

 

REVISTA ENSINAGEM – ED. N° 1 
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Recomendações:  

- Reuniões com o corpo técnico-administrativo e gestores das Unidades para enfatizar a importância 

do conhecimento da Missão.  

 - Obviamente que a Revista recém-lançada precisa da mídia e divulgação necessária e adequada 

para atrair pesquisadores que desejem publicar, bem como demais situações que se fizerem 

pertinentes. 

 - Assim que a nova Missão da IES entrar em vigor, é necessária divulgação em massa para toda a 

comunidade acadêmica. 

 

3.2. DIMENSÃO 2 – POLÍTICAS PARA ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

Forças:  

- Os PPCs dos cursos estão sendo atualizados pelas coordenações de cursos - com apoio da ASPED 

e da CPA - no que tange ao ensino, aos componentes curriculares, aos objetivos, ao perfil 

profissional, às práticas de ensino e à bibliografia; 

- Assessoria Pedagógica atuando intensivamente no acompanhamento aos docentes, bem como de 

Planos de Ensino, métodos de ensino aplicados aos discentes e Avaliações, dentre outras situações 

menos comuns, a fim de garantir o cumprimento das políticas de ensino e normas da IES; 

- Atuação do NAPE – sob Coordenação do Prof. 

Emílio J. M. Arruda Filho, Pós-Doutorando no 

Departamento de Mercadologia (MCD), com 

relevante competência no campo da pesquisa; 

programa do NAPE já revisado com as políticas de 

incentivo à prática da pesquisa, produção e 

publicação de trabalhos científicos dos acadêmicos; 

políticas institucionais (PDI); programa de iniciação 

científica iniciado; assim também, responsável pela 

definição de carga horária docente para pesquisa e 

extensão; criação de um grupo de pesquisa e extensão; 

NAPE – OFICINA PARA DOCENTES PARA ATUALIZAÇÃO DO 
CURRICULUM LATTES 
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- Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) atuante na 

concretização de atividades que visam fortemente à 

responsabilidade social, buscando a prática de 

extensão acadêmica, bem como o atendimento 

gratuito à comunidade que não pode arcar com os 

custos da demanda jurídica a que têm necessidade. 

Os serviços prestados a comunidade são ação de 

divórcio, união e dissolução de união estável, termo 

de guarda, dentre outros igualmente solicitados na 

área cível. Esta ação atende as Dimensões 2 e 3 do 

SINAES. 

- Intensificação de atividades práticas associadas às 

aulas com diversas atividades realizadas, tais como: 

STFabel;  Ecoletivo evidenciando a parceria entre 

academia e mercado; acompanhamento 

intensificado dos TCC’s nos cursos; existência de 

projetos que ressaltam a missão institucional 

vinculada à responsabilidade social, buscando 

incentivar a prática da extensão acadêmica; 

existência de convênios com empresas privada e 

órgãos públicos parceiros de todos os cursos da IES; integração das disciplinas curriculares por meio 

da transdisciplinaridade, bem como a contextualização dos temas levantados em sala de aula, por 

meio de Feiras, Seminários, Palestras, Encontros e Semanas Acadêmicas; 

- Parceria firmada entre o Núcleo de Prática Turística – NPT com o Hotel San Fernandes onde 

estudantes e professores do Curso de Turismo da FABEL participarão de diversas etapas do processo 

de planejamento e supervisão do novo hotel de Barcarena, dentre elas, pesquisa de mercado, 

implantação, gestão e operacionalização do San Fernandes, o que possibilitará aos acadêmicos 

colocar em prática conhecimentos, voltando-os para o tão disputado mercado de trabalho e, 

igualmente, aprender sobre empreendedorismo local.  

 

NPJ – EM ATENDIMENTO A COMUNIDADE 

ATIVIDADE PRÁTICA - STFABEL 
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- As imagens registram a fase atual da construção do empreendimento, com modernas e atraentes 

instalações físicas, inclusive cozinha industrial, que em breve estará em funcionamento para atender 

diferentes públicos, especialmente o do mundo corporativo que tanto demanda pela hotelaria de 

qualidade e funcional na cidade de Barcarena, auxiliada agora pela competência dos acadêmicos de 

Turismo chancelados da FABEL. 

- Núcleo de Estágio e Atividades Complementares – Elaboração de um portfólio de todas as 

atividades realizadas na IES, com fotos, demanda, atendimentos; atualização das informações no site, 

delegação de tarefas aos professores orientadores de estágio; divulgação ampla aos acadêmicos 

quanto às políticas e regulamentos de Estágio; 

- A IES seleciona e publica artigos de acadêmicos e professores em seu site, bem como os 

disponibiliza na Biblioteca; 

- O ensino é pautado na associação entre teoria e prática, atendendo as necessidades atuais da 

sociedade; 

- Ampliação do processo seletivo de monitoria, com divulgação no site da IES, proporcionando prática 

de reuniões periódicas com monitores e docentes orientadores de monitoria; 

- Centro de Apoio Metodológico – implantação e ampliação do CAME, para orientar acadêmicos nos 

trabalhos científicos, tais como: TCC, artigos, papers, entre outros. 

- Definição de responsável para acompanhamento dos TCCs;  

- Ampliação da proposta do CAME;  

- Cronograma de atendimento aos acadêmicos definido pelo CAME; 

- Organização de relatórios e frequências de atividades realizadas; 

- Reuniões periódicas com orientadores de TCCs; 

- Criação de grupo de estudos práticos multidisciplinar, entre acadêmicos dos semestres iniciais dos 

cursos da IES, com orientação de docente; 

- Confecção do Manual Docente FABEL e sua distribuição em mídia CD para todos os docentes da 

IES, pela Direção de Ensino e Assessoria Pedagógica, no início do semestre. 

- Criação da Revista Científica da IES, com periodicidade trimestral, denominada ENSINAGEM. 

Desejo antigo da FABEL, preconizado no PDI e PPI, a publicação deve incentivar mais docentes e 

discentes, bem como pesquisadores de outras instituições à produção de textos acadêmicos. 
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- Intensificação do Programa ‘Tribunal Arbitral 

Anísio Teixeira’ promovendo acesso dos 

acadêmicos a audiências de conciliação, 

realizando atividades que reflitam o futuro 

profissional do advogado atuante, e até 

mesmo do gestor e administrador de empresa/ 

escritório de advocacia, assim também, 

proporcionando orientação de qualidade às 

comunidades do entorno.   

- Criação de Coordenadoria para ações relacionadas às avaliações de mercado, como o ENADE com 

definição de responsável para acompanhamento dos discentes referente Exame, abrangendo 

discussões de temas relevantes, cronograma baseado nas direções do MEC (cadastro, 

preenchimento de formulário) e subsídio ao corpo docente no desenvolvimento de seus trabalhos, 

avaliações e critério específico dos planos de ensino. 

- Levantamento das dificuldades dos acadêmicos junto aos docentes e o encaminhamento dos 

mesmos pela Assessoria Pedagógica ao NAAF; 

 - Efetivo processo de sensibilização na IES quanto ao ENADE, inclusive com a atualização 

permanente a aplicação do PPC junto ao corpo docente e a manutenção e o controle da adequação 

dos conteúdos programáticos à proposta metodológica do Exame em tela. 

- Normatizadas as políticas de orientação de TCCs quanto à formatação e apresentação; 

- Elaborado programa para acompanhamento de TCCs; 

- O processo de produção de TCCs consta nos documentos institucionais;  

- Criação de novos Projetos de Extensão que visem explorar e abranger todos os cursos da IES, para 

atendimento à comunidade do entorno, inclusive com alguns feitos por acadêmicos dos diversos 

cursos. 

 - Elaboração de dois cursos de pós-graduação, lato sensu, nas áreas de segurança e gestão pública. 

Fragilidades:  

-Melhor direcionamento das linhas de pesquisa em consonância com o PDI da Instituição; 

           

 

TRIBUNAL ARBITRAL ANÍSIO TEIXEIRA 
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- Inexistência de biblioteca virtual; 

- Poucos cursos de pós-graduação lato sensu. 

Recomendações: 

Pedagógico: 

- Elaboração de um Programa de Formação Docente que inclua propostas de ensino, oficinas, 

estudos de caso relacionados à prática docente;  

- Acompanhamento das disciplinas críticas – a serem definidas pelo NDE - de cada curso de 

graduação, com emissão de relatórios, bem como o encaminhamento, pela Assessoria Pedagógica, 

dos professores para o atendimento extraclasse; 

- Organização do Planejamento Transdisciplinar, onde os docentes façam relação das suas disciplinas 

com as demais; 

- Avaliação de cada evento de capacitação do corpo docente promovido pela Direção de Ensino; 

- Emissão de relatório semestral das atividades pedagógicas realizadas; 

- Organização de videoteca de apoio ao trabalho docente (filmes, documentários); 

- Disponibilização de material de leitura complementar para os docentes (textos reflexivos sobre 

educação); 

- Criação de um grupo de estudo de temáticas educacionais, envolvendo corpo técnico e docentes; 

- Criar link no site da IES para a Assessoria Pedagógica contendo: apresentação, responsáveis, 

objetivos, cronograma de atividades e fotos dos eventos; 

- Visitas às salas de aula, bimestralmente, para tratar do desempenho docente e cumprimento dos 

planos de ensino; 

- Necessidade de maior atuação dos Núcleos de Prática Administrativa e Turística. 

- Aumento da oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, incentivando a política de formação 

continuada dos egressos. 

 Pesquisa e Extensão: 

- Disponibilizar a Revista Científica ENSINAGEM em formato digital no site da IES para maior 

incentivo à pesquisa e publicação dos acadêmicos e docentes; 

- Criar políticas que incentivem egressos à produção de artigos científicos para publicação; 
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Monitoria: 

- Ampliar o quadro de monitores da IES. 

Estágio: 

- Criar um plano de trabalho do Estágio; 

- Revisar o regulamento de Estágio (atribuições dos servidores, orientadores e coordenadores de 

estágio);  

- Pesquisar junto às empresas o desempenho dos estudantes; 

- Realizar reuniões bimestrais com orientadores dos núcleos e registrar em atas, repassando-as à 

Direção de Ensino; 

TCC: 

-Proporcionar oficinas e mini-cursos para orientação de trabalhos acadêmicos; 

- Inserir link do CAME no site. 

 

2.5.  DIMENSÃO 3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

 

Forças: 

- Existência de projetos de responsabilidade social, como: 

- Cartilha Constitucional - projeto de transformação social que visa levar o estudo da Constituição 

Federal, de direitos e deveres, para a Educação Básica do todo o Estado do Pará, com objetivo de 

contribuir para a construção das bases da cidadania; 

- O projeto Capacitação do Servidor Público - proporciona formação acadêmica a servidores públicos, 

com propósito de contribuir para a melhora do serviço público - nas três esferas - prestado à 

população; 

- O Projeto Ilha do Combú - visa oferecer acesso à água potável para comunidades desta localidade, 

bem como orientação jurídica sobre comércio, negócios, turismo, sustentabilidade, e outros; 

- Projeto Ver-O-Sol - em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Belém, busca habilitar pessoas da 

comunidade para usufruto de novas tecnologias e 

meios multimídia, por meio do uso do computador e 

de ambientes virtuais; 
 LOGOMARCA DA ONG ORVAM 
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- Estabelecimento de parceria entre a FABEL - por meio de seu Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) - e 

a ONG ORVAM, ONG dos Ribeirinhos, Vítimas de Acidente de Motor, para prestação de assistência 

jurídica gratuita e disponibilização de acadêmicos voluntários para os trabalhos da ONG; 

- Parceria com a ONG APRENDIZ SEM FRONTEIRAS, que realiza capacita jovens de diversas 

cidades do interior do Estado do Pará nas áreas de 

turismo e serviços em geral.  É realizada seleção entre 

egressos e atuais acadêmicos do Curso de Turismo 

que ministrarão aulas para público atendido pela ONG 

inicialmente nas cidades de Salinópolis, Bragança e 

Capitão Poço. Esta é mais uma parceria que 

oportuniza integração de egressos ao mercado de 

trabalho.  

 

- Criação do Projeto Ecoletivo - surgido diante da 

percepção dos acadêmicos do curso de Gestão em Marketing em relação ao grande acúmulo de lixo 

(resíduos sólidos) descartado incorretamente dentro e fora dos  transportes coletivos de Belém, 

causador de transtornos no ambiente urbano e males à saúde, como enchentes, proliferação de 

insetos, roedores e doenças como a dengue e leptospirose.  

Assim, diante da necessidade de incentivo a mudanças nesse comportamento, para 

transformar essa realidade, é que se desenvolveu o Ecoletivo, que buscará contribuir na 

sensibilização da população no que diz respeito à preservação do ambiente urbano em prol da     

qualidade de vida dos cidadãos belenenses. 

- Criação do Projeto Lixo Eletrônico, que visa a 

transformação do lixo eletrônico em brinquedos, 

peças ornamentais, peças funcionais, dentre demais 

objetos, cuja função é evitar o descarte inadequado 

destas peças de difícil decomposição na natureza. 

As peças são doadas às instituições que atendem 

pessoas carentes. 

 

REUNIÃO ONG APRENDIZ SEM FRONTEIRAS 
 COORD. MARCELO NOBRE 

PROJETO LIXO ELETRÔNICO – ACADÊMICOS 
DESENVOLVENDO SEMINÁRIOS 
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- Criação e implantação de cursos de curta duração (20 horas) de Informática Básica para Iniciantes, 

ministrado pelos acadêmicos do segundo semestre em diante, do Curso Superior de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC).  

- O curso tem por objetivo capacitar os acadêmicos de quaisquer cursos da FABEL que são menos 

familiarizados com a área da informática, bem 

como igualmente atende à comunidade, ou 

seja, é disponibilizado a qualquer pessoa 

interessada mediante inscrição prévia. A 

inscrição, tanto de acadêmicos como de 

pessoas da comunidade, é 01 (um) quilo de 

alimento não perecível e que são doados à 

instituições que atendam pessoas carentes. 

Ou seja, esta ação atende as Dimensões 3 e 

9 do SINAES. 

- Criação e implantação do Projeto EMAGRECE 

BELÉM, que é uma aposta na inclusão social pela 

interdisciplinaridade entre a educação, a saúde e o 

esporte, propondo um tema específico denominado 

“Emagrece Belém”, o qual busca a qualidade de vida 

por meio do esporte e da educação.  

 A primeira forma de participação é aberta a qualquer 

pessoa.  

 

 

- Basta estar matriculado em academias de ginástica ou centros de esporte para estudar na FABEL, 

pagando mensalidades diferenciadas até o final do curso escolhido dentre os de Gestão Pública, 

Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação, Administração e Gestão em Marketing. É 

necessário ter o ensino médio completo e passar por processo seletivo, ou já ter passado por um 

processo seletivo em outra IES, requerendo mudança de instituição.  

 

DESTAQUE DO JORNAL LOCAL:  PROJETO 
EMAGRECE BELÉM 

APLICAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA PARA 
INICIANTES 

PROJETO LIXO ELETRÔNICO – APRESENTAÇÃO DOS 
SEMINÁRIOS 
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- A segunda forma de participação é aberta a atletas profissionais e é denominado Bolsa-Esporte. 

Deve ser atleta confederado ou estar devidamente matriculado em qualquer centro de esportes e 

academias de Belém ou região metropolitana, O participante do programa Bolsa-Esporte pagará o a 

mensalidade diferenciada até o final do curso escolhido dentre os de Gestão Pública, Gestão da 

Tecnologia da Informação e Comunicação, Administração e Gestão em Marketing. 

- Criação e implantação do Programa Superação 

que o grupo de apoio ao Projeto Emagrece Belém. 

O grupo é composto por voluntários diversos e por 

bolsistas já integrados ao Programa Emagrece 

Belém. São professores de educação física que 

estudam na FABEL e são contemplados com o 

Bolsa-Esporte, nutricionistas, psicólogos, 

psicopedagogos e demais pessoas da comunidade 

externa da FABEL. Tudo isso para o que o acadêmico não desista de estudar ao se deparar com 

algum tipo de obstáculo. Esta ação, assim como a anterior, atende as Dimensões 3 e 9 do SINAES.   

- Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) atuante na concretização de atividades que visam fortemente a 

responsabilidade social, buscando a prática de extensão acadêmica, bem como o atendimento 

gratuito à comunidade que não pode arcar com os custos da demanda jurídica.  

Os serviços prestados à essa comunidade são ação de alimentos, ação de divórcio, união e 

dissolução de união estável, termo de guarda, dentre outros igualmente solicitados na área cível. Esta 

ação atende as Dimensões 2 e 3 do SINAES. 

- A FABEL também apoia os programas de 

ações afirmativas de inclusão social do governo 

federal, como o FIES, bem como oferece bolsas 

de estudos aos funcionários, egressos, 

parceiros, discentes que atendam determinados 

quesitos, docentes e pessoas envolvidas 

diretamente em projetos da IES.  

          
DOAÇÃO DE PAPEL PARA CONCAVES – REALIZAÇÃO CPA E 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

LOGOMARCA – PROGRAMA SUPERAÇÃO 
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- Doação de papel usado para a CONCAVES – Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis, 

cooperativa existente e atuante na cidade de Belém.  

 - Ampliação dos registros institucionais acerca das atividades dos projetos (relatórios e fotos) e 

confecção do Portfólio, linkado ao site da IES. 

- Site e portfolio da IES passaram a disponibilizar atualizações nas atividades dos projetos da IES, 

assim também com O Blog Institucional, que divulga constantemente as atividades da IES. 

Fragilidades:  

- Falta de atualização semestral do planejamento escrito das atividades dos projetos; 

- Necessidade de maior interação entre os projetos e o ensino / extensão; 

- Necessidade de dados estatísticos quantitativos sobre o percentual de funcionários públicos 

incluídos no projeto de incentivo e a qualificação destes egressos; 

Recomendações: 

- Confecção de relatório semestral de planejamento dos projetos e a devida inclusão no site para 

acompanhamento público, bem como nos quadros de avisos internos; 

- Criação de novos projetos, dentre estes, alguns de cunho esportivo e de lazer, que sejam 

capitaneados e articulados pelo Curso de Gestão Desportiva e de Lazer, a se iniciado em agosto de 

2013, e que atendam a comunidade do entorno;  

- Definição semestral de investimentos necessários às atividades dos projetos de responsabilidade 

social, pela IES e por parceiros; 

- Maior interação e coesão com as atividades de ensino e extensão, com a inserção de acadêmicos 

aptos a participação; 

- Elaboração de meios de divulgação para ambas as Unidades da FABEL (banners, folders, marca 

livros) e para a sociedade em geral; 

- Realização de ações de sensibilização sobre os projetos, com mais constância, junto à comunidade 

externa e interna; 

- Ampliação e busca de novas parcerias com empresas, com ONGs, com órgãos públicos. 

 

 

 

 



P á g i n a  | 22 

 

 

 

3.4. DIMENSÃO 4 – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE  

  

Forças: 

- A IES possui meios internos e externos de 

comunicação com a sociedade, entre eles, estão os 

Internos: e-mail institucional, telefone, agenda on line, 

quadros de aviso, spark  e os meios Externos: 

páginas da IES em redes sociais gerenciadas por 

profissionais capacitados (Facebook e Twitter), blog, rádio web linkada ao site, anúncio em jornal de 

grande circulação, site, atividades envolvendo os projetos de responsabilidade social; atividades em 

locais públicos (NPJ na praça); 

- As Semanas Acadêmicas, promovidas por todos os cursos, igualmente são uma forma de 

comunicação com a sociedade, haja vista que são eventos que contam com divulgação externa, o que 

acaba por atrair público não pertencente a comunidade acadêmica; 

- A Ouvidoria da IES oportuniza a comunicação com a comunidade interna e externa e está 

implantada. Funciona segundo os padrões de qualidade claramente estabelecidos e seus registros e 

observações são efetivamente levados em consideração pelas instâncias acadêmicas e 

administrativas. 

Fragilidades: 

- Não há Plano Institucional de Marketing da IES; 

- Não há continuidade nas ações de divulgação da IES, principalmente as mídias em jornais de maior 

circulação, em outdoors, bem como em mídias alternativas e complementares; 

- Site com layout ultrapassado, com perda de espaço para informações e sem um mapa do site para 

orientar melhor os usuários; 

- Quadros de avisos com acúmulo de informações e com algumas desatualizadas; 

- E-mail institucional necessita de atualização para descarte de ex-funcionários. 

Recomendações: 

- Elaborar e divulgar plano de Marketing institucional, interno e externo; 

- Definir uma equipe de funcionários para coordenar o marketing institucional, que agregue aos 

trabalhos os acadêmicos do curso de Marketing; 

LOGOMARCA -  RÁDIO WEB FABEL 
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- Intensificar a divulgação da IES em meios como televisão, jornal e outras mídias, bem como em 

praças e outros locais públicos; 

- Realizar atividades de divulgação da IES envolvendo escolas de ensino médio da região 

metropolitana; 

- Participar da Feira do Livro, com stand institucional; 

 - Confeccionar material impresso atualizado sobre cursos superiores que a IES oferece, a fim de ser 

utilizado em eventos externos; 

- Elaborar vídeo institucional que contenha a história da IES, sua missão, seus diretores, cursos, 

atividades, condecorações, projetos, funcionários, setores, egressos e o que se propõe a realizar em 

metas, para ser utilizado em ocasiões pertinentes, interna ou externamente; 

- Revisão contínua do conteúdo do site institucional; 

- Reforçar o atendimento da Ouvidoria da IES, divulgando o papel do ouvidor perante os acadêmicos; 

- Atualização e otimização de e-mails de funcionários e setores. 

 

3.5. DIMENSÃO 5 – POLÍTICA DE PESSOAL, CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

  

Forças: 

- Existência de Plano de Cargos e Salários; 

- Existência de convênio com plano de saúde – Unimed Belém - com desconto para funcionários; 

- Plano Corporativo, com a operadora TIM, para aquisição de smartphones, tablets, celulares comuns, 

bem como seus respectivos pacotes de voz e / ou de dados, extensivo a todo o quadro funcional, 

inclusive a seus cônjuges e descendentes e ascendentes diretos; 

- Definida carga horária docente para pesquisa, atendimento ao estudante, extensão e orientação de 

TCC e para confecção de artigos acadêmicos; 

- Oferecimento de lanche para funcionários de ambas as Unidades; 
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- Realização periódica – média de duas por 

semestre - de programa de capacitação docente, 

funcional e para pessoal de apoio; 

- Existência de espaço para convivência de 

funcionários e para descanso em horário de 

intervalo; 

- Criação da SIPAT, Semana Interna de Prevenção 

de Acidentes de Trabalho, promovida pelo 

Departamento de Segurança do Trabalho da IES, 

cujo objetivo é sensibilizar os funcionários para a 

importância de reduzir ou eliminar acidentes no 

ambiente de trabalho; 

- Apoio ao funcionário que deseja realizar curso superior na IES, com bolsa de estudo integral, bem 

como divulgar esse apoio, haja vista que muitos ignoram essa ação; 

- Oferecimento de Programas de Desenvolvimento Profissional em Curso de Doutorado, com bolsa de 

50%, ao docente ou gestor. 

Fragilidades: 

- O Plano de Cargos e Salários necessita de adequações e de divulgação; 

- Alguns docentes são contratados em regime de trabalho horista; 

- Não há incremento de benefícios aos funcionários; 

- Falta elaborar plano de formação do corpo técnico-administrativo que seja aplicado e revisado 

constantemente, em conjunto por meio dos seguintes setores: Ouvidoria, Diretoria Administrativa, 

Diretoria de Ensino, Gestão de Pessoas e CPA; 

Recomendações: 

- Redimensionar o Plano de Cargos e Salários e intensificar sua divulgação aos funcionários.    Dentro 

dessa dimensão, sugerimos  constar:  identificação    dos cargos existentes na IES, classificação por 

grupo ocupacional, atribuição dos cargos e descrição das funções de cada cargo, tabela salarial de 

cada cargo; 

 

EVENTO INTERNO: REALIZADO PELO SETOR SEGURANÇA DO 
TRABALHO  



P á g i n a  | 25 

 

 

 

- Redimensionar o regime de trabalho dos docentes considerando os indicadores do MEC, para 

“parcial” e “integral”, em todos os cursos; 

- Realizar levantamento periódico da formação docente / técnico-administrativo (Especialista, Mestre, 

Doutor); 

- Incrementar as políticas de benefícios e reconhecimento para funcionários, como: descontos em 

farmácias, lojas de informática, livrarias, reconhecimento funcional, comemoração de aniversários do 

mês, homenagem no site (algo como a escolha do funcionário do mês); 

- Adquirir material de suporte em alguns setores, como: apoio para braço, cadeiras ergonômicas, 

suporte para pés; 

- Adquirir kit de primeiros socorros básico para atendimentos em geral, de pequena complexidade; 

- Fornecer ajuda de custo a docentes e funcionários para participação em evento no âmbito 

educacional, ou áreas afins; 

 - Ampliar o apoio ao funcionário que deseja realizar curso superior na IES, com bolsa de estudo 

integral; 

- Implantação do Departamento de Gestão de Pessoas, bem como de política de recrutamento, 

seleção e capacitação de funcionários. Esta ação atende a Dimensão 5 e 6 do SINAES. 

- Renovação periódica dos uniformes funcionais. 

 

3.6. DIMENSÃO 6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL 

 

Forças: 

- Instalação do aplicativo spark nos desktops dos funcionários, algo que, sem dúvida, agiliza o 

trabalho de todos, bem como a comunicação entre os setores e a interação entre os diversos 

ambientes de trabalho; 

- Equipe técnica competente - com participação periódica em ações de aperfeiçoamento profissional - 

e com perfil comprometido com a qualidade dos serviços; 

- Existência de documentos norteadores das ações da Faculdade; 

- Efetiva participação do NDE dos cursos nas decisões relevantes; 
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- Agenda de atendimento ao acadêmico que é vigente para todos os coordenadores em ambas as 

Unidades; 

- Cronograma semestral de Processo Seletivo; 

- Composição periódica de Comissão de Revisão e Elaboração do PDI; 

- Organização de atividades que integram as duas Unidades da IES e seus estudantes, por meio das 

Bibliotecas – realização da “Semana da Biblioteca”, que consta em Calendário Acadêmico; 

- Inclusão, nas atribuições dos docentes, da apresentação do Plano de Ensino, com registro no diário 

de classe; 

- Realização, em todo início de semestre, de reunião com docentes e funcionários para informar e 

socializar a proposta de ensino, obrigações, lista de orientações gerais de setores e competências e 

demais facilitadores da convivência e trabalho de todos; 

 - Criação de modelo para registro de atividades de ensino e aprendizagem realizadas no laboratório, 

biblioteca, sala multimídia, STFabel e similares; 

Fragilidades: 

- Necessidade de planejamento global integrado das atividades de todos os cursos superiores da IES; 

- Falta de plano estratégico de captação de acadêmicos; 

- Problemas no cumprimento de obrigações docentes tais como: apresentação de plano de ensino, 

avaliação da aprendizagem, horário de aula, frequência mensal, relatório de atividades; 

- Falta de planejamento periódico para reunião de funcionários e setores junto à Diretores; 

- Inexistência de departamento de Gestão de Pessoas; existe apenas o de pessoal, que trata apenas 

da parte administrativa e burocrática; 

- Regimento Interno necessitando readequações. 

Recomendações: 

- Escrever, formalizar e divulgar uma espécie de Manual de Procedimentos, Regras, Condutas e 

Qualidade do Atendimento do Funcionário FABEL definindo diretrizes gerais de funcionamento, 

objetivos, papel de cada segmento e de cada função, a missão da FABEL na sociedade, e designar o 

perfil desejado do funcionário; 

- Implantação do Departamento de Gestão de Pessoas, bem como de política de recrutamento, 

seleção e capacitação de funcionários. Esta ação atende a Dimensão 5 e 6 do SINAES. 
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- Sugerimos que sejam afixadas por toda a IES frases de incentivo ao acadêmico. Podemos fazer algo 

como: “aqui começa o seu sucesso!”; “siga em direção ao sucesso!”; “siga a direção do seu futuro 

profissional”, dentre outras; 

- Atualização e divulgação do organograma da IES, haja vista que a última foi feita em 2011;          

- Confecção e implantação de cronograma permanente de processo seletivo, haja vista a necessidade 

de realizar a captação de acadêmicos durante os doze meses do ano, a fim de estarmos em 

consonância com o mercado que já realiza tal ação; 

- Sugere-se um plano estratégico participativo que incorpore todas as dimensões do SINAES; 

 - Sugere-se a adoção da prática de grupos de estudo entre funcionários de setores diferentes, para 

socialização de práticas positivas e conhecimento de documentos importantes, dentre outras ações 

pertinentes à cada momento; 

 - Definir orçamento e recursos específicos para o desenvolvimento de Processo Seletivo Permanente, 

bem como contar com equipe organizadora sintonizada com o perfil do acadêmico e da IES; 

- Organizar o arquivo do Processo Seletivo, documentos, editais, lista de aprovados, procedência, 

ocorrências, dentre outros documentos pertinentes; 

- Revisar documentos institucionais para incluir prioridade necessária ao atendimento a deficientes, 

como as políticas gerais e outras necessidades; 

- Elaboração de Regimento com funções específicas / novas na IES que necessitem de balizamento e 

organização de atribuições; 

- Realizar reuniões ou encontros de capacitação com funcionários com propósito de integrá-los à nova 

missão institucional; 

- Realizar ajustes no sistema “Mais Escola” e no “Mais Avaliação” conforme necessidades registradas 

pelos setores que utilizam estes recursos; 

- E por última, mas não menos importante recomendação, sugerimos a implantação de sistema 

digitalizador, para substituir o preenchimento manual de requerimentos, formulários, memorandos, 

ofícios, dentre outros documentos do cotidiano da IES, haja vista que tal implantação, além de reduzir 

custos com impressão, igualmente reduz custos operacionais, otimiza o tempo dedicado a gestão, 

bem como proporciona maior segurança às informações, uma vez que tudo ficará armazenado em 

banco de dados. 
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3.7. DIMENSÃO 7 - CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA 
 

 

Forças: 

 - As salas de aula possuem tamanho, iluminação, limpeza, conservação, ventilação, refrigeração, 

mesários adequados atendendo a demanda; 

- Salas para docentes com sofá, lanche e banheiro adequado; 

- Laboratórios em quantidade adequada à demanda de acadêmicos;  

- Quantitativo de livros de acordo com o PPC dos cursos e em bom estado de conservação; 

- Quadros de aviso em tamanho adequado para os docentes; 

- Acesso direto do acadêmico ao acervo das Bibliotecas; 

- O Núcleo de Práticas Jurídicas atende a demanda; 

- Os setores estão adequadamente sinalizados; 

- Aquisição de novo e moderno servidor para o CPD da IES, o que possibilita que todos – inclusive 

discentes, docentes, funcionários e até mesmo visitantes – tenham acesso a wi-fi rápida e gratuita em 

seus próprios smartphones e tablets durante o tempo que desejarem; esta ação atende também a 

Dimensão 9 do SINAES. 

- Aquisição de novo e moderno sistema de vigilância eletrônica para o prédio anexo da IES; maior e 

melhor segurança para discentes e funcionários; 

Fragilidades: 

Salas de aula / Laboratórios 

- Necessidade de pintura em algumas salas do anexo da unidade I; 

- Necessidade de troca de condicionadores de ar em algumas salas da Unidade I, pois que alguns 

quebram sistematicamente, pois que já bastante tempo de uso; 

- Ausência de data-show fixo no Laboratório da Unidade II; 

- Ausência de data-show fixo nas salas de aula do andar de cima da Unidade II; 

- Ausência de periódicos no âmbito específico dos cursos de Marketing, Administração, Turismo e 

Tecnologia da Informação. 

Acessibilidade 

- Prédio anexo à Unidade I não tem rampa para deficientes; 
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Recomendações: 

- Realizar periodicamente serviços de pintura em ambas as Unidades, após o período de chuvas 

(primeiro trimestre do ano); 

- Salas de aula – realizar reparo ou troca nos quadros, de acordo com a necessidade;  

- Afixar data-show nos Laboratórios, destinado à atividade didática;  

- Utilizar um livro de registro de ocorrência nos Laboratórios;  

- Biblioteca – realizar semestralmente a contagem dos livros e fazer a adequação em quantidade e 

qualidade adequada a demanda e ao  PPC  dos  cursos; 

- Adquirir periódicos no âmbito específico dos cursos; 

- Acessibilidade – construir rampas na entrada do prédio anexo; permitir o acesso do elevador até o 

último andar, possibilitando acesso de cadeirantes a sala de coordenação de cursos e CAME.  

- Revitalizar a faixa de pedestre em frente a entrada principal. 

- Revitalizar e sinalizar faixas do estacionamento nas unidades I e II. 

- Conserto no sistema de esgoto dos banheiros da Unidade I; sugere-se a troca completa desse 

sistema. Redimensionar os espaços da IES de acordo com os padrões de estética e funcionalidade. 

Enquadrando os aspectos estruturais de forma atraente e confortável a toda sociedade acadêmica. 

  3.8.  DIMENSÃO 8 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

Forças: 

- A avaliação é contínua e resulta em recomendações de melhoria para a IES em todas as dimensões 

previstas no SINAES, bem como acompanhamento das ações da faculdade no atendimento destas; 

- Revisão dos PPCs dos Cursos com vistas periódicas. Acompanhamento sistemático das ações dos 

setores em prol das recomendações da CPA; e formalização de registros. Divulgação semestral por 

meio de um stand de divulgação das ações da FABEL a partir das avaliações realizadas, em ambas 

as Unidades; 

- Renovação de banners de divulgação das ações da FABEL a partir das avaliações da CPA; criação 

de novos folders de divulgação da CPA. Assim também, como o acompanhamento direto ao processo 

de reconhecimento dos cursos; 
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Fragilidades: 

- Necessidade de intensificação da comunicação junto à comunidade acadêmica em relação aos 

resultados das avaliações realizadas pela CPA; 

- Não há uma sala específica para a CPA na Unidade II; 

Recomendações: 

- Redimensionar o projeto de avaliação da FABEL; 

- Realizar a avaliação institucional e docente conjuntamente, uma vez a cada semestre;  

- Ter participação de dois ou mais acadêmicos ligados à CPA em ambas as Unidades da FABEL, para 

melhor aproveitamento dos períodos de trabalho de divulgação; 

- Socializar em todos os meios de comunicação da IES os resultados das avaliações e ações da 

FABEL no atendimento as recomendações da CPA;  

- Providenciar um local para a instalação da CPA na Unidade II; 

- Realizar levantamento de necessidades da CPA;  

- Definir investimento para as ações da CPA;  

- Atualizar informações sobre as avaliações realizadas e dos seus resultados no site. 

3.9. DIMENSÃO 9 - POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
 

 

Forças:  

- Ampliação do Projeto  LER É SABER / NIVELAMENTO – 

sob coordenação de docente licenciado e mestrando em 

Letras, Prof. Bruno Cavalcante, que visa desenvolver 

habilidades de leitura, escrita, oralidade e produção de 

textos coesos e coerentes, de acordo com a necessidade 

do estudo da Língua Portuguesa para a academia e para a 

vida profissional;  PROJETO LER É SABER/NIVELAMENTO 



P á g i n a  | 31 

 

 

 

- Criação e implantação de uma Coordenadoria de 

Atividades Extracurriculares, cujo foco são as 

avaliações de mercado, dentre elas o Exame Nacional 

de Desempenho do Estudante – ENADE, feito por 

equipe multidisciplinar de docentes e para todos os 

cursos da IES, acontecendo durante todo o semestre 

e não apenas e tão somente quando há marcação dos 

Exames, como era feito anteriormente. O resultado 

positivo já surgiu desde o Exame do ano passado 

quando os acadêmicos obtiveram melhores 

resultados. 

- Criação e implantação de cursos de curta duração 

(20 horas) de Informática Básica para Iniciantes, 

ministrado pelos acadêmicos do segundo semestre 

em diante do Curso Superior de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC).  

- O curso tem por objetivo capacitar os acadêmicos de 

quaisquer cursos da FABEL que são menos familiarizados com a área da informática, bem como 

igualmente atende à comunidade, ou seja, é disponibilizado a qualquer pessoa interessada mediante 

inscrição prévia. A inscrição, tanto de acadêmicos como de pessoas da comunidade, é 01 (um) quilo 

de alimento não perecível e que são doados às instituições que atendam pessoas carentes. Ou seja, 

esta ação atende às Dimensões 3 e 9 do SINAES. 

- Criação e implantação do Projeto EMAGRECE 

BELÉM, que é uma aposta na inclusão social pela 

interdisciplinaridade entre a educação, a saúde e o 

esporte, propondo um tema específico 

denominado “Emagrece Belém”, o qual busca a 

qualidade de vida por meio do esporte e da 

educação. A primeira forma de participação é 

aberta a qualquer pessoa.  

APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO ENADE 
ORIENTAÇÕES PARA OS ACADADÊMICO NO 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA FABEL  

AÇÃO DE APOIO AOS ACADÊMICOS NO DIA DA 
REALIZAÇÃO DO ENADE 

EVENTO: ACADÊMICOS DA FABEL (EQUIPE SUPERAÇÃO) 
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Basta estar matriculado em academias de ginástica ou centros de esporte para estudar na 

FABEL, pagando uma mensalidade diferenciada até o final do curso escolhido dentre os de Gestão 

Pública, Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação, Administração e Gestão em Marketing. 

É necessário ter o ensino médio completo e passar por processo seletivo, ou já ter passado por um 

processo seletivo em outra IES, requerendo mudança de instituição. A segunda forma de participação 

é aberta a atletas profissionais e é denominado Bolsa-Esporte. Deve ser atleta confederado ou estar 

devidamente matriculado em qualquer centro de esportes e academias de Belém ou região 

metropolitana, O participante do programa Bolsa-Esporte pagará o valor diferenciado até o final do 

curso escolhido dentre os de Gestão Pública, Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação, 

Administração e Gestão em Marketing. 

- Criação e implantação do Programa Superação que o grupo de apoio ao Projeto Emagrece Belém. O 

grupo é composto por voluntários diversos e por bolsistas já integrados ao Programa Emagrece 

Belém. São professores de educação física que estudam na FABEL e são contemplados com o Bolsa-

Esporte, nutricionistas, psicólogos, psicopedagogos e demais pessoas da comunidade externa da 

FABEL. Tudo isso para o que o acadêmico não desista de estudar ao se deparar com algum tipo de 

obstáculo. Esta ação, assim como a anterior, atende as Dimensões 3 e 9 do SINAES; 

- Aquisição de novo e moderno servidor para o CPD da IES, o que possibilita que todos – inclusive 

discentes, docentes, funcionários e até mesmo visitantes – tenham acesso a wi-fi rápida e gratuita em 

seus próprios smartphones e tablets durante o tempo que desejarem; esta ação atende também a 

Dimensão 7 do SINAES. 

- Existência do atendimento psicopedagógico aos acadêmicos;  

- Ampliação do espaço físico do CAME; 

- Confecção, em formato digital, de manual de orientação de normas técnicas para elaboração de 

trabalhos acadêmicos. 

Fragilidades: 

- Atendimento extraclasse aos estudantes é feito, mas sempre precisa ser intensificado; 

- O acompanhamento do egresso precisa ser implementado;  
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- Há pouco apoio à participação de congressos, seminários e cursos que aconteçam fora da 

instituição;  

- Falta de acompanhamento da evasão, para viabilizar políticas adequadas; 

- Intensificação do Programa de Capacitação ao mercado, sempre necessário; 

- Inexistência de Guia Acadêmico, nem em formato impresso, nem digital; 

- Não há a descrição dos serviços de atendimento ao acadêmico nos documentos oficiais. 

Recomendações: 

- Criar política de combate à evasão discente implementada desde o semestre inicial de cada curso; 

há docentes da IES desenvolvendo esse tema em curso de doutorado; 

- Acompanhamento sistemático das fragilidades e avanços no processo ensino aprendizagem, tais 

como: o atendimento extraclasse aos estudantes referente às disciplinas críticas;  

- Criação e implementação de programa de acompanhamento do egresso (acompanhamento da 

inserção no mercado de trabalho; formação continuada; divulgação de atividades realizadas no site, 

no blog e nas redes sociais); 

- Criação e implementação de programa de incentivo e apoio à participação de congressos, 

seminários, cursos que ocorram fora da Instituição;  

- Atualizar e disponibilizar, de forma digital, o guia acadêmico;  

- Revisar dos documentos oficiais da IES (PPC; PPI) com a inclusão dos atendimentos 

disponibilizados aos acadêmicos. 

 

3.10. DIMENSÃO 10 - SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

Forças: 

- Verificou-se investimentos da IES no ensino, extensão, responsabilidade social, capacitação 

docente, infraestrutura, evidenciados por meio da aquisição de equipamentos audiovisuais, acervos 

bibliográficos, ampliação e progressos na infraestrutura  das  salas  de  aula,  organização  de  cursos 

para discentes e docentes e desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa. 

 

 

 



P á g i n a  | 34 

 

 

 

 Fragilidades: 

- Apesar de se verificar investimentos e melhorias nos diversos setores, a IES não possui um 

planejamento anual de investimento, realizando-os de acordo com a necessidade;  

Recomendação: 

- Elaboração de planejamento estratégico institucional que incorpore os investimentos previstos, 

buscando mecanismos de divulgação periódica dos investimentos realizados em prol da comunidade 

acadêmica. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Comissão Permanente de Avaliação oferece com este Relatório melhores subsídios à 

tomada de decisão e ao planejamento institucional da FABEL, na procura de contínuo progresso da 

qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e gestão. 

Ao final do período avaliado - 2012, a CPA pôde atestar que as atividades de avaliação estão 

cada vez mais se incorporando à rotina acadêmica, configurando avanços no debate sobre a IES, 

suas necessidades e metas.  

É possível observar a melhoria da qualidade dos serviços educacionais e da infraestrutura da 

IES, em ambas as Unidades, bem como o aprimoramento das práticas pedagógicas conseguido pela 

contratação de novos profissionais e mesmo nas oportunidades dadas aos funcionários que já faziam 

parte da estrutura, ou seja, a FABEL reconhecedora que é de seu capital intelectual e da sua 

importância, incentivou seus funcionários e assim desenvolveu-se. 

Concluímos este relatório com a confiança de que a qualidade do ensino superior é o objetivo 

que a FABEL se propõe seguindo as recomendações da CPA e baseada no respeito e promoção dos 

predicados das relações humanas que fazem o seu diferencial e identidade.   

Os resultados aqui apresentados contemplam as dez dimensões autoavaliativas do SINAES e 

estão disponíveis no site da FABEL.  

 

Belém, 30 de março de 2013. 

 

Comissão Permanente de Avaliação - FABEL 

    

 

 

 


