
Apresentação dos Resultados da 
Autoavaliação Institucional - 2020



Composição da CPA

• Coordenadora: Graziela Aparecida da Cruz (professora e 
coordenadora do setor de Comunicação Integrada)

• Representante Docente Filosofia: Daniel de Luca Silveira de Noronha 

• Representante Docente Teologia: Washington da Silva Paranhos SJ 

• Representantes do Corpo Técnico-Administrativo: Zita Mendes Rocha
(Bibliotecária) e Bertolino Alves Resende (Secretário Geral) 

• Representante Discente Filosofia: Thiago Augusto Silva Coelho 

• Representante Discente Teologia: Vinicius Pimentel Baquer

• Representante da Sociedade Civil: Marília de Abreu Cotta Oliveira



A Autoavaliação Institucional, realizada pela CPA,  se insere no Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES – que tem o 

objetivo de assegurar o processo nacional de avaliação das instituições 
de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho 

acadêmico de seus estudantes.





Contexto da pandemia



Índices de participação no último triênio

2018 2019 2020

PROFESSORES 75,8% 81% 80%

ALUNOS 46% 46% 67%

TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS

100% 100% 100%







Na sua opinião, os professores conseguiram utilizar adequadamente a plataforma digital para 
dar suas aulas?
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No regime de “home-office”, você conseguiu ter acesso a recursos 
tecnológicos adequados para o desempenho de suas atividades 
profissionais?

• 2,5% - 1 pessoa







As respostas, tanto quantitativas, quanto as manifestações espontâneas, evidenciam 
que no contexto da pandemia, a FAJE conseguiu encontrar soluções muito satisfatórias 
para a continuidade das aulas em regime remoto. Nesse sentido, destacam-se:

- o trabalho colaborativo de todos os setores para a adequação das atividades 
ao regime remoto de trabalho e de aulas;

- a disponibilidade por parte dos professores para aprenderem uma nova 
linguagem (digital) e a aderirem às novas tecnologias;

- a satisfação com a Plataforma Teams para as aulas;

- o apoio do setor de TI para dar respostas aos novos desafios;

- a dedicação dos alunos aos novos processos de ensino-aprendizagem.

Considerações da CPA



Melhorias que estão sendo implantadas ou 
deverão ser, a partir da avaliação:

• Foi sugerido que a Semana de estudos se estendesse também ao Curso de 
Filosofia, o que já está sendo feito neste semestre, na semana de 26 a 30 de abril.

• Os departamentos de Teologia e Filosofia se comprometeram a oferecer 
capacitação aos professores para aperfeiçoarem as metodologias de ensino 
remoto.

• Quanto à rede sem fio, a pesquisa demonstra insatisfação, mas a coordenação da 
TI afirmou que o problema já foi solucionado a partir de melhorias realizadas em 
2020.

• Atraso na  emissão do boleto da mensalidade: houve alteração no procedimento 
na geração de boleto implementado pela TI juntamente com a tesouraria, no 
segundo semestre.

• Há a proposta de implementação de uma TI Acadêmica para atendimento às 
demandas únicas e exclusivas dos professores e alunos.



• Deve haver maior divulgação sobre os serviços oferecidos pela DACP e a 
Ouvidoria para toda a Comunidade Acadêmica, bem como sobre as 
atividades de pesquisa e os Centros Acadêmicos, entre os alunos;

• Site da FAJE: apesar de entre os alunos o site ser visto como ótimo ou bom 
(90%), esse índice é menor entre professores e funcionários. O site deverá 
ser revisto e atualizado com busca de melhorias na organização e acesso a 
informações;

• Funcionários técnico-administrativos reclamaram do uniforme: a 
administração se comprometeu a avaliar e oferecer alternativas. Também 
demandam um Plano de carreira (Cargos e salários). Segundo a 
administração, o estudo consta no PDI e está previsto para assim que o 
contexto da pandemia permitir.



Propostas da Biblioteca:

- Disponibilizar as bases de dados em Filosofia, Ecologia, Psicologia e Educação 
também pelo AVA permitindo, assim, uma maior visibilidade dos conteúdos;

- Intensificar a cooperação e parceria internacional com a AUSJAL, a fim de 
para ampliar o acesso às bases eletrônicas;

- Divulgar de forma mais efetiva, os conteúdos do Portal Capes, das bases de 
dados e e-books e dos conteúdos do nosso acervo.



cpafaje@gmail.com


