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APRESENTAÇÃO
Nestes 52 anos de existência, o UNIFIEO sempre buscou melhorar suas ferramentas de
administração e sua qualidade acadêmica por meio de diversos processos de avaliação. Além dos
processos de avaliação externa, constantemente realizados pelo MEC e INEP, a instituição apoia,
valoriza e incentiva as atividades da Comissão Própria de Avaliação - CPA.
No decorrer do ano letivo a CPA realiza reuniões com seus membros, além de reuniões com
os diferentes setores da IES – Instituição de Ensino Superior – e com alunos representantes de sala.
Neste ano, em particular, estas reuniões foram mais esporádicas e de forma online. O objetivo maior
é o de aperfeiçoar seus instrumentos de avalição. Os resultados são sistematicamente apresentados e
discutidos com todos os envolvidos, funcionários, alunos, professores e mantenedores. E a CPA
sempre solicita um plano de ação da IES, no sentido de propor melhorias dos pontos a aprimorar.
Assim como, no início de todos os anos letivos, a CPA apresenta o seu Plano de Ação.
O presente Relatório Integral, ora enviado ao INEP/MEC, expõe as informações e ações
desenvolvidas pela CPA no ano de 2020, e, também discute os resultados relativos aos dois relatórios
parciais anteriores (2018 e 2019), destacando os pontos mais relevantes por eixo/dimensão, segundo
leitura da CPA, e de acordo com as atividades acadêmicas e de gestão.
Especificamente, no ano de 2020, foram realizadas as avaliações em todas as dimensões.
Focamos a nossa atenção e avalição nas novas ferramentas de ensino implementadas neste ano,
devido a Pandemia.
A CPA mantém em seus arquivos os anexos referentes ao presente relatório, conforme relação,
e as avaliações específicas de cada curso e setores da IES, para que os interessados e os avaliadores
externos (avaliação in loco) possam aprofundar em suas análises.
Importante - No final deste relatório a CPA elaborou um Quadro (resumo de todo o relatório),
onde agrupou os resultados obtidos com base nos critérios de corte quanto à qualidade, resultando em
2 (duas) perspectivas, a saber: (1) Pontos Positivos a serem Mantidos - Potencialidades; (2) Pontos a
Aprimorar que merecem Intervenção - Fragilidades. Neste quadro também se destacaram as
Recomendações/Plano de Ações para 2021 para cada dimensão.
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1 - INTRODUÇÃO
1.1 – Dados da IES

MANTENEDORA: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO
CNPJ: 73.063.166/0004-73
NATUREZA JURÍDICA: Fundação Privada
NOME DA IES – SIGLA: CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO - UNIFIEO
ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA: Centro Universitário


Estatuto registrado no Cartório de Ofícios e Notas, da Comarca de Osasco, em 26 de outubro
de 1967;



Em 1969, o UNIFIEO teve autorização do MEC para o credenciamento. Decreto 64.365 de
18/04/1969;



Em 2004, a IES foi recredenciada pela Portaria 2685 de 03/09/2004;



Em 2012, a IES foi recredenciada pela Portaria 637 de 18/05/2012;



Em 2019 A IES CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO (244) foi recredenciada. Protocolo no eMEC sob número 201719406, Código da Avaliação: 145491.
CONCEITO FINAL CONTÍNUO

CONCEITO FINAL FAIXA

3,75
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Em 2020 a IES ofereceu 33 cursos de Graduação (com alunos matriculados), 10 cursos de
Pós-Graduação Lato Sensu e o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu que abriga o Mestrado em
Direito e o Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado em Psicologia Educacional.

ENDEREÇO – CAMPUS VILA YARA: Rua Franz Voegeli, 300 - Vila Yara - Osasco – SP.
CEP: 06020-190
Fone: (11) 3681-6000 ramal 9937 ou 4550-3646
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WhatsApp: (11) 94017-1888
faleconosco@unifieo.br
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: www.unifieo.br

1.2 – Avaliações Externas (IC, IGC E CPC)
A IES tem Conceito Institucional (CI) 4 (quatro), obtido em 2009, e IGC 3 (três), em 2018,
mantendo esta média desde 2007, conforme Quadro 1 que segue: IGC – ÍNDICE GERAL DE
CURSOS. Até o fechamento deste relatório não tinha sido divulgado o IGC referente a 2019.
IGC – ÍNDICE GERAL DE CURSOS AVALIADOS DA INSTITUIÇÃO
ANO

CONTÍNUO

FAIXA

2007

2,57

3

2008

2,62

3

2009

2,65

3

2010

2,65

3

2011

2,42

3

2012

2,12

3

2013

2,12

3

2014

2,12

3

2015

2,44

3

2016

2,42

3

2017

2,41

3

2018

2,08113

3

Quadro 1 – IGC da IES desde 2007

A seguir, no Quadro 2, estão os últimos conceitos de CPC Contínuo (Conceito Preliminar de
Curso) e CPC-Faixa de cada curso.
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Ano
2016
2016
2016
2016

Área de Enquadramento
FARMÁCIA
FISIOTERAPIA
TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E
COSMÉTICA
EDUCAÇÃO FÍSICA
(BACHARELADO)

2017
2017

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
TECNOLOGIA EM REDES DE
COMPUTADORES
QUÍMICA (BACHARELADO)
QUÍMICA (LICENCIATURA)
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
(BACHARELADO)
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
(LICENCIATURA)
PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
(BACHARELADO)
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
ENGENHARIA ELÉTRICA
ENGENHARIA DE CONTROLE E
AUTOMAÇÃO
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

2018

ADMINISTRAÇÃO

2018
2018
2018
2018

DIREITO
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DESIGN
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
TECNOLOGIA EM GESTÃO
RECURSOS HUMANOS

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

2018

2018
2018

TECNOLOGIA EM GESTÃO
FINANCEIRA
TECNOLOGIA EM GESTÃO
COMERCIAL
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA

2019
2019

EDUCAÇÃO FÍSICA
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

2018

CPC Contínuo

CPC Faixa

2,4434
2,5043

3
3

2,2419

3

2,4358

3

1,9407

2

2,0260
2,0084
1,5822

3
3
2

2,1853

3

3,7805
1,7485
2,7178
1,5120

4
2
3
2

1,4995
1,9703
0,9185

2
3
1

2,4157
1,6374

3
2

1,9645
1,6989

3

1,3443
1,7282
1,3849

2
2
2
2

DE
1,4740

SC

2
Curso não
reconhecido até
31/12/2015

SC
SC

SC
SC

1,8254
1,7086

2
2
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Ano
2019
2019
2019
2019
2019

Área de Enquadramento

CPC Contínuo

CPC Faixa

ENGENHARIA DE CONTROLE E
AUTOMAÇÃO
1,4552
2
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
1,9063
2
ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES
1,3043
2
TECN. EM ESTÉTICA E COSMÉTICA
0,9927
2
FISIOTERAPIA
SC
SC
Quadro 2 - CPC contínuo e CPC faixa dos cursos avaliados desde 2016

Os conceitos acima expostos revelam que todos os cursos obtiveram resultados insatisfatórios
no CPC no último ENADE 2019 (resultado em 2020).

Avaliação externa da Pós Graduação Stricto Sensu oferecidos no UNIFIEO
Os Cursos de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado têm as seguintes avaliações externas em
2018 - CAPES. Resultados disponibilizados em 2019 no Quadro 3 abaixo:

PROGRAMA

MESTRADO

DIREITO (33079013001P3)

3

PSICOLOGIA EDUCACIONAL (33079013002P0)

4

DOUTORADO

4

Quadro 3 - Avaliação da Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado

DIREITO
Assunto Normativo: Renovação de Reconhecimento
Tipo de Ato Normativo: Portaria Número: 0609
Data da Publicação: 18/03/2019
Endereço Eletrônico:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/03/2019&jornal=515&pagina=6
3
Descrição: Homologação do Parecer CNE/CES 487/2018 - Avaliação Quadrienal 2017
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PSICOLOGIA EDUCACIONAL
Assunto Normativo: Renovação de Reconhecimento
Tipo de Ato Normativo: Portaria Número: 0609
Data da Publicação: 18/03/2019
Endereço Eletrônico:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/03/2019&jornal=515&pagina=6
3
Descrição: Homologação do Parecer CNE/CES 487/2018 - Avaliação Quadrienal 2017

1.3 - Dados da CPA

Composição da CPA em 2020:
Membros

Segmento que
representa

Nomeação

Coordenadora

Portaria 145/2020

Teresa Gama Nogueira Pereira

Docente

Portaria 145/2020

Marco Antônio Marques Pelegrino

Discentes

Portaria 145/2020

Funcionários

Portaria 145/2020

Sociedade Civil

Portaria 145/2020

Márcia Helena Biaggi Rossi

Marcelo Moacir da Silva

Ricardo Dias

Quadro 4 – Composição da CPA em 2020
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2 - METODOLOGIA
O procedimento adotado pela CPA-UNIFIEO é dividido em três etapas: delineamento,
desenvolvimento e fortalecimento.
Na etapa de delineamento a CPA planeja e discute com seus membros a metodologia, organiza
e atualiza os instrumentos avaliativos. No desenvolvimento aplicam-se os instrumentos e coletam-se
as informações e os dados adicionais. Na etapa de fortalecimento, que ocorre em diversos momentos
durante o ano, o coordenador apresenta os resultados parciais aos diferentes setores (colegiado, chefes
de setores, coordenadores de cursos, alunos e mantenedores) e posteriormente redige a primeira
versão do relatório, que é então submetido aos demais membros para considerações e críticas.
Em 2020, a primeira etapa do processo foi realizada em reuniões online, que ocorreram no
início do primeiro semestre. Os instrumentos foram aplicados no segundo semestre de 2020. No final
de 2020 e início de 2021 os resultados foram apresentados aos gestores e em fevereiro e março de
2021 o relatório foi elaborado.
Devido à Pandemia, em 2020 a CPA modificou os instrumentos de avaliação no sentido de se
adaptar à nova realidade. Demos prioridade em avaliar a situação e todo processo de ensino
implantado neste período. Para a Avaliação da Instituição, AI, foram feitas perguntas fechadas e
abertas. Os alunos de todos os cursos avaliaram as condições de ensino do seu curso, as condições
físicas de atendimento e a comunicação e informação da instituição. Para a Avaliação dos Docentes,
AD, foram feitas perguntas abertas e fechadas. Tanto a AI como AD foram realizadas por meio do
Google forms.
Para atingirmos um número expressivo de alunos respondentes, a CPA realizou um intenso
trabalho de divulgação via intranet, site e WhatsApp, assim como recomendou que cada coordenador
avisasse seus alunos e ressaltasse a importância dessa avaliação. A adesão dos alunos foi de 75% e
dos professores 82%.
As respostas foram organizadas em tabelas e gráficos comparativos onde foi possível analisar
os resultados dessas avaliações. Os instrumentos utilizados foram bastante eficazes para conhecer os
pontos fortes e os pontos a aprimorar de forma que a IES possa corrigir e melhorar a sua gestão.
Os resultados específicos por curso estão no Anexo 01, disponíveis nos arquivos da CPA.
Todos os dados e respostas obtidas nas avaliações constam nos arquivos da CPA.
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Para completar este relatório, a CPA utilizou a documentação oficial da IES, como os PPCs e
PDI – (arquivos da CPA), além de informações obtidas nos relatórios internos, dos diversos setores
da instituição e material de divulgação, site e intranet.
Na sequência deste Relatório Integral, no capítulo 3, Desenvolvimento e Análises, optou-se
por incluir, em cada dimensão, uma análise comparativa dos relatórios parciais I e II. Assim, para
cada dimensão avaliada foram apresentados: o planejamento, as realizações / resultados/ análise e
comparações, as potencialidades, as fragilidades, as recomendações da CPA e a análise comparativa.
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3 – DESENVOLVIMENTO E ANÁLISES
Dimensões de Avaliação segundo o SINAES

A Lei do SINAES prevê 10 dimensões que contemplam totalmente a Instituição de Ensino.
Em 2014, o INEP reorganizou estas dimensões em 5 eixos avaliativos. São eles:

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição

Eixo 3: Políticas Acadêmicas
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

Eixo 4: Políticas de Gestão
Dimensão 5: Políticas de Pessoal
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira

Eixo 5: Infraestrutura Física
Dimensão 7: Infraestrutura Física

Os estudos avaliativos realizados pela CPA entre 2018 e 2020 compreenderam todas estas
dimensões.
Neste relatório, para cada dimensão a CPA relata as avalições de 2020 (último ano do triênio)
e no final faz uma análise geral do período de 2018 – 2020.
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A CPA observa que, como o ano de 2020 foi um ano atípico, os instrumentos de avaliação
passaram por modificações. O objetivo foi o de avaliar especificamente as alterações implementadas
na IES para atender os alunos e funcionários neste tempo de pandemia, e assim, ter condições de
continuar implementando e aperfeiçoando tais mudanças em 2021.

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação
Institucional
O Eixo 1 abrange apenas a Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação.

Dimensão avaliativa 8 – Planejamento e Avaliação

Planejamento – Esta dimensão foi avaliada por meio de resultados do ENADE, assim como
a partir de avaliações qualitativas e Plano de Ação da CPA em 2020 e dados coletados junto ao
Planejamento Acadêmico e Secretaria Geral do UNIFIEO. O objetivo importante aqui foi analisar e
comparar as avalições da CPA dos anos anteriores e propor alterações para melhor atender esta
dimensão.
Realizações – A Comissão Própria de Avaliação – CPA, do Centro Universitário FIEO, tendo
como fundamento, de um lado, os princípios norteadores do SINAES e de outro, a filosofia humanista
adotada pela Instituição. Considera que o processo de avaliação está em constante desenvolvimento,
o que, aliás, foi possível constatar nessa trajetória desde a instalação da CPA até a avaliação ocorrida
em 2020, onde foi necessário realizar grandes mudanças no processo de avalição em decorrência da
pandemia no País. Novos instrumentos tiveram que ser implementados. Os elementos avaliativos
referentes à avaliação institucional encontram-se no Banco de Dados do Servidor da CPA.
Após cada subprojeto de avaliação os resultados são encaminhados e apresentados ao Reitor
e Pró-Reitores, Coordenadores e Chefes de Setores para que sejam adotadas medidas corretivas ou
ampliadoras, conforme o caso.
No início de 2020 a CPA elaborou o seu Plano de Ação no qual específica todas as ações que
cabe a ela desenvolver no decorrer do ano (Quadro 5).
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Simultaneamente às avaliações, as atividades da CPA para o ano de 2020 abrangeram:
a) Orientação de todos os envolvidos no processo de autoavaliação;
b) Apresentação das dimensões avaliadas em 2020 a todos os envolvidos;
c) Elaboração dos relatórios de Cursos e Setoriais;
d) Postagem do link do relatório anual no sistema online e site do UNIFIEO;
e) Realização de tratamento estatístico dos dados;
f) Confecção de todos os materiais impressos e digitais;
g) Quantificação e análise de todos os dados coletados.
O QUE AVALIAR?
Instituição

QUEM
AVALIA?
Professores
(população)

Alunos

Instituição

Alunos
(população)

Professores

Professores

Instituição
Cursos de PósGraduação
Lato Sensu e Stricto
Sensu
Instituição

COMO?
Sistema
Forms

Google OUTUBRO/
NOVEMBRO/
DEZEMBRO

Sistema
Forms

Google OUTUBRO/
NOVEMBRO/
DEZEMBRO

Sistema
Forms

Google OUTUBRO/
NOVEMBRO/
DEZEMBRO

Alunos (avaliação Sistema
Google
específica de cada Forms
professor
CPA
Pesquisa documental
e reuniões setoriais
Alunos de Pós
Sistema Google
Forms

Alunos egressos

QUANDO?

NOVEMBRO

SETEMBRO/
OUTUBRO
OUTUBRO/
NOVEMBRO/
DEZEMBRO

Sistema Google
AGOSTO
Forms
Quadro 5 - Resumo do plano de Ação da CPA em 2020

OK

OK

OK

NÃO FOI
REALIZADA
OK

REALIZADA
EM PARTE

NÃO FOI
REALIZADA

Em 2020 a CPA utilizou novos instrumentos de avaliação com o objetivo de avaliar também
este período de aulas remotas introduzidas durante todo o ano, chamado aqui no UNIFIEO de Regime
Especial de Estudos Dirigidos.
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A CPA verificou que o Setor de Planejamento Acadêmico e Secretaria Geral desenvolveram
as seguintes atividades:
1) Atualização dos prontuários do corpo docente para preenchimento das informações
acadêmicas nos formulários eletrônicos relativos a todos os processos de renovação e de
reconhecimento de Cursos de Graduação junto ao Ministério da Educação;
2) Atualização dos dados do corpo docente para preenchimento do Cadastro Nacional dos
Docentes junto ao Ministério da Educação;
3) Acompanhamento junto ao Conselho Nacional de Educação para convalidação dos títulos
de todos os alunos que cursaram Programas de Mestrado (por equidade) tomando por base os
Pareceres CNE/CES 288/2009; CNE/CES 209/2009; CNE/CES 320/2009 – Chamada Pública nº 1;
4) Acompanhamento de diligências, pedidos de informações processuais, fornecimento de
informações em formulários eletrônicos pelo MEC em processos de reconhecimento e de renovação
de reconhecimento de Cursos de Graduação - em tramitação no sistema e-MEC.
5) Censo da Educação Superior.
Registra-se: As atualizações mencionadas foram realizadas com sucesso; as diligências de
processos foram atendidas tempestivamente; e os processos mencionados estão sendo acompanhados
e atendidos na medida das solicitações.
Os resultados da avaliação externa dos cursos de Graduação são analisados e discutidos pela
CPA e comunidade acadêmica do UNIFIEO. O IGC do UNIFIEO, desde 2007 é 3, no entanto chama
atenção que em valores contínuos este índice vem caindo no decorrer desses anos, como pode ser
visto no Quadro 1, página 7. A CPA analisa os relatórios do INEP e busca justificativa para este
resultado. Ou seja, é bastante evidente que muitos fatores levaram a esta queda nos valores do IGC,
mas a CPA destaca dois deles: problemas de sustentabilidade financeira e mudanças drásticas no
quadro de professores, saindo professores com muita experiência e titulação.
A CPA também utiliza todos os anos o relatório de autoavaliação disponibilizado pelo
INEP/MEC, proporcionado pelo Enade (Questionário Socioeconômico), no qual os alunos
respondem a questão: “Percepção discente sobre as condições do processo formativo”. Em 2020 esta
análise ainda está em andamento.
A CPA analisa também os relatórios de visita in loco. Em 2020 a IES não recebeu visita de
avaliadores INEP.
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Os

Relatórios

da

CPA

estão

divulgados

na

página

eletrônica

do

UNIFIEO

http://www.unifieo.br/index.php/2015-09-29-18-42-02/cpa-comissao-propria-de-avaliacao.
Os resultados, incluindo sugestões de ações a serem implementadas, foram apresentados ao
Reitor, Pró-Reitorias, Coordenadores de Curso e Chefes de Setores, no final de 2020 e início de 2021.
O relatório Institucional, de 2020/2019, elaborado pela CPA, foi postado no período correto,
previsto pela legislação pertinente.
Potencialidades: A Secretaria Geral e o Planejamento atenderam satisfatoriamente todas as
exigências em 2020. A CPA realizou 75 % das avaliações planejadas, que constam no seu Plano de
Ação. Houve ampla participação (mantivemos aquela de 2019) dos alunos da Graduação e pós
Graduação nas avaliações institucionais.
Fragilidades: A CPA deixou de realizar as avalições específicas dos professores e também,
parte das avaliações da Pós-Graduação. Outro ponto frágil nas ações da CPA é a avaliação dos
egressos. Mais uma vez não foi possível realizá-la neste ano de 2020.
Recomendações: Melhorar a divulgação das ações da CPA, através de reuniões com
coordenadores de curso, representantes de sala e de disponibilização de material via intranet e redes
sociais.
A CPA, junto ao DTI, Departamento de Tecnologia da Informação, deverá propor uma forma
eficaz de realizar as avalições dos egressos.
A CPA deve entregar a cada Coordenador de Curso os resultados das avalições por curso e
solicitar que os apresentem aos alunos e discutam cada item avaliado. Também devem cobrar dos
Gestores ações que resolvam os pontos indicados como - a aprimorar – em destaque no presente
relatório.

Análise comparativa com os relatórios Parciais I e II – Dimensão 8
No triênio 2018-2020 a CPA realizou praticamente 80% das ações planejadas e que fazem
parte de suas atribuições. Quais sejam: avaliou a IES; analisou os dados; acompanhou todas as
avalições in loco realizadas pelo INEP, incluindo aqui a avaliação de Recredenciamento da IES;
elaborou os relatórios anuais e também relatórios particulares dos cursos; divulgou os resultados por
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meio de relatórios, reuniões com representantes de sala, reuniões com gestores e professores e
também na forma eletrônica no site da IES.
Em 2018 e 2019 os alunos avaliaram a comunicação da CPA. No Gráfico 1 estão os resultados
dessas avaliações, incluindo também dados dos últimos 4 anos, ou seja, de 2016 a 2019.
Observa-se que em 2020 este item não foi avaliado.

Formas de comunicação/informação da CPA com a
comunidade acadêmica.
Positivo

A Aprimorar

%

59,7

55
49

Não se Aplica

52,9

47
37,0
29

28,4
16

11,9

10,1

4
2016

2017

2018

2019

Gráfico 1 - Avaliação da comunicação da CPA de 2016 a 2019

Este resultado mostra que em relação à comunicação com a comunidade acadêmica, a CPA
precisa melhorar. Esta é a opinião de mais da metade dos alunos participantes.
Embora a CPA tenha sido mal avaliada perante a comunidade acadêmica, onde quase 53%
consideram que a comunicação da CPA precisa melhorar, foi muito bem avaliada pela Comissão do
MEC que veio fazer a avaliação de Recredenciamento da IES, em 2019. Conforme relatório da
referida Comissão, o EIXO 1 que é sobre PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL,
onde todos os subitens estão relacionados à CPA, a nota foi de 4,8 (Nota máxima é 5,0).
No referido triênio os relatórios de avaliação institucional foram postados no período correto,
previsto pela legislação pertinente. Os relatórios de autoavaliação fazem referência às avaliações de
períodos anteriores, evidenciando a evolução institucional, o surgimento e a atualização das
demandas pela Comunidade Universitária. A Administração Superior se apropria dos resultados da
avaliação institucional, acatando os pleitos que surgem a partir desta, evidenciando a promoção de
mudanças e adequações.
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O setor de Ouvidoria foi avaliado nos anos anteriores, 2018 e 2019. Os resultados estão no
Gráfico 2 a seguir, no qual estão também resultados anteriores, 2016 e 2017.

Qualidade do atendimento da
Ouvidoria.
Positivo

A Aprimorar

Não se Aplica

62

%

51
37,6

37,4 36,7

33

29

25,9

20

32,5 29,9

6
2016

2017

2018

2019

Gráfico 2 – Qualidade do atendimento da Ouvidoria de 2016 a 2019

Em 2017 mais da metade dos alunos considerou que a Ouvidoria precisava melhorar. Observe
uma ligeira melhora neste indicador, de 2017 a 2019, mas ainda falta muito, quando se compara com
o resultado de 2016. Neste Gráfico 2 é possível verificar também que a porcentagem de alunos que
procuram a Ouvidoria diminuiu nestes últimos quatro anos.
Em 2020 este serviço não foi avaliado pelos alunos.
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Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional
O Eixo 2 abrange duas Dimensões que se agregam para o cumprimento da função social da
IES: Dimensão 1 - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Dimensão 3 Responsabilidade Social da Instituição. Tais dimensões são importantes, pois permitem acompanhar
as ações da IES em todas as dimensões institucionais.

Dimensão Avaliativa 1 – Da Missão e do Plano de Desenvolvimento Institucional
– PDI

A missão do UNIFIEO está pautada nos princípios éticos, que têm por objetivo integrar-se ao
mundo contemporâneo com intuito de atender a cidadania e o trabalho, inserindo-se na sociedade de
forma que suas ações produzam impacto na comunidade contribuindo para o desenvolvimento da
região e do país.
O compromisso do UNIFIEO com a sociedade se expressa “de modo a incentivar e promover
a cultura da pessoa humana, oferecendo melhores condições ao seu desenvolvimento, tanto no que
lhe diz respeito, como nas relações interpessoais”. O Centro UNIFIEO “observa, catalisa, transforma
e produz conhecimento com o objetivo de atuar conscientemente no processo de desenvolvimento da
Nação”.
Nessa direção, a CPA buscou empreender um aprofundamento no trabalho já em curso de
aproximação entre avaliação e planejamento institucional, já realizados em anos anteriores, visando
o fortalecimento na elaboração deste documento.
Planejamento - A Comissão Própria de Avaliação neste sentido optou por verificar como é
divulgada a Missão da instituição junto às comunidades interna e externa. Como a Missão está
incluída nos PPC e, se há a coerência entre o PDI e as atividades de ensino de Graduação e de PósGraduação. A CPA utilizou de documentos, PDI e PPCs, site e visitas às dependências da IES
Realizações - A CPA constatou que os princípios e missão do UNIFIEO estão divulgados no
“site” da Instituição, para conhecimento das comunidades interna e externa. Em alguns gabinetes e
quadros de avisos fixa-se o impresso contendo a Missão e Princípios da Instituição (Quadro 02). A
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CPA analisou os PPC dos cursos da IES e verificou que em muitos cursos a Missão está contida e
que também há vários cursos reformulando o PPC e que, portanto, ainda não tinham estas
informações.

Missão
Desenvolver as potencialidades do ser humano por meio da educação humanística, da
produção e da divulgação científica, artística e filosófica.
Princípios
 De Fidelidade
- À Missão do Centro;
- Aos valores éticos que o distingue (fé, liberdade, respeito, solidariedade,
disponibilidade ao diálogo e ao serviço, amor à justiça e à verdade, confiança na capacidade
infinita do homem de criar, de superar suas limitações e de viver em paz).


De Valorização do Homem

- De seus professores e funcionários;
- Do potencial de cada aluno;
- De construção e crescimento juntos;
- De alcançar um nível de excelência no que faz.


De Participação no Seu Tempo

- O Centro Universitário FIEO observa, catalisa, transforma e produz conhecimento
com o objetivo de atuar conscientemente no processo de desenvolvimento da Nação.


De Compromisso

- Com a sociedade, de modo a incentivar e promover a cultura da pessoa humana,
oferecendo melhores condições ao seu desenvolvimento, tanto no que lhe diz respeito, como
nas relações interpessoais.
Quadro 6 - Impresso contendo a missão e princípios da Instituição

A estrutura normativa que dá suporte às metas e ações presentes no PDI atual está
implementada no UNIFIEO desde 2019.
A CPA observou que se encontram em discussão algumas questões com relação às Normas
Gerais de Graduação. Verificou que há intensão e estudos que apontam para:
a) elaborar formas de flexibilização dos currículos;
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b) adotar estruturas curriculares compartilhadas por vários cursos que implicariam dinamizar
a introdução de conteúdos inovadores, de preferência interdisciplinares.
Com relação à concessão de bolsas para estudantes de Graduação, que consta no PDI, a CPA
observou, por meio de editais, que o UNIFIEO oferece oportunidade para os alunos no PIM Programa Institucional de Monitoria – que tem por objetivo principal estimular o desenvolvimento
da vocação para o magistério nos alunos que apresentem excelência em seu rendimento escolar, como
também visa a integração de estudantes de Graduação em propostas de melhoria do ensino de
Graduação e no PIC - Programa Iniciação Científica - que visa a integração de estudantes de
Graduação em atividades de pesquisa. Esses editais foram descontinuados a partir de 2020, em virtude
dos cortes no orçamento do Centro Universitário. O último divulgado foi em abril de 2019.
De forma geral, no UNIFIEO, a CPA pode dizer que os principais objetivos do PDI foram
cumpridos no que se refere às políticas para a Graduação.
A CPA quis saber como é o conhecimento dos professores sobre o PDI (Plano de
Desenvolvimento Institucional) e PPC (Projeto Pedagógico do Curso).

52%
45%

3%
ótimo

bom

Insatisfatório

Gráfico 3 - O seu conhecimento sobre o PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional e o PPC Projeto Pedagógico do Curso de Graduação /Pós-Graduação vigentes no UNIFIEO, bem como
sua preocupação em dar cumprimento a eles nas atividades docentes
Este resultado (Gráfico 3) mostra que a grande maioria dos professores conhece e se preocupa
em dar cumprimento ao PDI e PPC nas atividades docentes. Para 52% é ótimo e para 45% é bom. Ou
seja, 97% de resposta positiva para esta questão, tão importante para a IES.
Potencialidades: A CPA considera positiva a divulgação da Missão no site da IES. A Missão
está contida em alguns PPCs, na maioria deles está incluída no item Políticas Institucionais no Âmbito
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do Curso. Verificou que há certa mobilidade para a elaboração dos novos PPCs. Observou que os
principais objetivos que constam no PDI foram cumpridos e que há uma preocupação em reestruturálo para assim torná-lo mais atual, seguindo as novas exigências do ensino de Graduação do País. Os
professores, 97% deles, conhecem e se apropriam do PDI e PPC de seu curso.
Fragilidades: A CPA observou que há um atraso significativo na elaboração dos PPC de alguns
cursos. Observou também que os impressos sobre a Missão, que em anos anteriores eram distribuídos
aos alunos, não aconteceu em 2020 assim como os Quadros em que consta a Missão da IES não estão
em todas as repartições, como deveria ser. As concessões de Bolsas envolvendo os Programas de
Monitoria e Iniciação Científica foram interrompidos em 2020, por questões econômicas.
Recomendações: A CPA recomenda que o planejamento da IES seja constantemente
discutido nos seus fóruns, envolvendo alunos, funcionários administrativos e professores. Sugere
também que não meça esforços em elaborar os PPC com a participação dos NDEs. E atenda todas as
exigências do MEC.
Recomenda a distribuição digital do quadro em que está a Missão da IES a todos os alunos
ingressantes e toda a comunidade interna, alunos, professores, gestores e funcionários
administrativos. Este envio poderia ser de forma eletrônica.
Que esteja no planejamento da IES o retorno dos Programas de Monitoria e Iniciação
Científica.

Análise comparativa com os relatórios Parciais I e II – Dimensão 1
Nos relatórios Parciais I (entregue em 2019) e II (entregue em 2020) não foi realizada a
avaliação desta dimensão. No entanto, no ano de 2019 a IES passou por avaliação de
Recredenciamento, e toda a análise e avaliação dela, se encontram no relatório de Avaliação Instrumento de Avaliação Institucional Externa - Recredenciamento e Transformação de Organização
Acadêmica (presencial) disponível nos arquivos eletrônicos da CPA/UNIFIEO.
Nesta dimensão, Missão, objetivos, metas e valores institucionais, a IES ficou com a nota
máxima (5,0). Verificou-se que, no cumprimento de sua missão, seus valores, objetivos e metas, o
UNIFIEO vive o desafio de superar uma crise financeira, que resultou em mudança de gestão, redução
significativa de alunos matriculados, na saída de vários professores e contratação de outros para não
sofrer solução de continuidade nas atividades acadêmicas e, impactando, tudo isso, em algum grau
de comprometimento das políticas acadêmicas, mas garantindo o funcionamento das atividades
acadêmicas essenciais para uma boa formação dos seus alunos.
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Dimensão avaliativa 3 – Responsabilidade Social

Planejamento – A avaliação desta dimensão foi realizada por meio dos relatórios/documentos
específicos de setores, coordenadores e comunicação via redes sociais, site, intranet e avaliação
institucional, AI. Assim, CPA observa as ações da IES, no que se refere à Responsabilidade Social.
Realizações – a CPA verificou que o UNIFIEO possui um histórico de serviços prestados à
comunidade, que abrange diversas áreas do conhecimento.
A CPA observa que neste ano de 2020 algumas das atividades não puderam ser
desempenhadas totalmente devido à Pandemia e restrições econômicas.
O UNIFIEO possui o Centro de Documentação Histórica de Osasco - CDHO e o Instituto
FIEO de Pesquisa Histórica – IFPH. O CDHO tem por objetivo a constituição de um centro de
referência para membros das comunidades acadêmica e local para consulta de dados e documentos
sobre o processo de ocupação e formação da cidade de Osasco e região circunvizinha. Visa também
proporcionar um espaço de aprendizagem e de pesquisa para os alunos do UNIFIEO. O IFPH tem
como finalidade realizar atividades de pesquisa historiográfica buscando contribuir especialmente
com o estudo de Osasco e arredores, promover seminários, conferências e publicações. Estes acervos
vêm sendo ampliados desde sua criação, em 1998, e estão abertos à consulta pública por meio da
página do UNIFIEO na internet – unifieo.br. A manutenção do acervo histórico do município é, além
de uma atividade de preservação do patrimônio cultural, também uma ação de responsabilidade
social. A formação de recursos humanos voltados para atender a sociedade em diversas áreas do
mundo do trabalho colabora para o desenvolvimento econômico e social da região e do país.
As Clínicas de Psicopedagogia, Estética e Fisioterapia atendem gratuitamente a população de
Osasco e região. Participam desta atividade os alunos dos respectivos cursos, sob orientação dos
professores. Neste ano de 2020 estas atividades foram paralisadas por motivo da Pandemia.
A IES, por meio do Cine FIEO de Arte, é conhecida por exibir mensalmente filmes
consagrados a toda a comunidade interna e externa. Ao final da exibição professores e convidados
debatem as questões envolvidas no filme exibido. Esta atividade não ocorreu neste ano de 2020
devido à Pandemia.
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Nas sessões de cinema do UNIFIEO o ingresso é a doação de alimentos e produtos que são
distribuídos para instituições filantrópicas da região, colaborando para a manutenção delas e
atendendo pessoas que precisam desse apoio.
O UNIFIEO possui um acervo de 1800 obras de arte (50,96% doadas), que fazem parte do
Acervo FIEO de Artes. Periodicamente, (em 2020 não ocorreram estas exposições devido à
Pandemia) são montadas exposições temáticas de obras selecionadas pela Curadoria de Artes para o
público frequentador da Instituição e também para a comunidade local. A Instituição possui um
espaço de eventos localizado no Bloco Branco, onde as exposições são montadas e mantidas por um
período. A divulgação ocorre no site e com a distribuição de folhetos informativos. Além das
exposições temáticas, a IES mantém expostos nos corredores da Instituição, diversas obras de arte
para que o aluno tenha conhecimento dos principais artistas e suas obras. Apesar da circulação
constante de pessoas nos corredores, as obras são mantidas íntegras, sem quaisquer danos. Este acervo
pode ser acessado via página do UNIFIEO na internet – www.unifieo.br.
O UNIFIEO disponibiliza à comunidade externa todo o acervo de suas Bibliotecas.
A CPA observa na IES uma preocupação constante com a acessibilidade de portadores com
necessidades especiais, tanto física como sensorial e também de aprendizagem. Neste ano de 2020,
assim como em anos anteriores, o UNIFIEO disponibilizou, gratuitamente, a todos os alunos e
comunidade externa, dois cursos de Nivelamento, um de Língua Portuguesa outro de Matemática o
que mostra uma preocupação com a questão da aprendizagem. Estes dois cursos são oferecidos na
modalidade EaD.
Também se verificou que o UNIFIEO dispõe de vagas reservadas em estacionamentos,
rampas de acesso e lugares específicos nos anfiteatros, facilitando a circulação de cadeira de rodas,
além de portas e banheiros adaptados. Para os portadores de deficiência visual são disponibilizados,
desde que sejam requisitados, impressora Braille, equipamentos para ampliação de textos, lupas,
réguas de leitura e escâner para captura de textos e imagens. Na condição de portadores de deficiência
auditiva, também por solicitação, há disponibilidade de intérpretes de língua de sinais, estando sempre
presentes quando da realização de provas ou eventos
A IES oferece a disciplina de LIBRAS, Língua Brasileira de Sinais, para todos os cursos da
Instituição, sendo obrigatória para os cursos de Licenciatura e optativa para os demais. A Instituição
entende a importância da disciplina de LIBRAS como forma de linguagem natural e oferece a
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possibilidade da comunidade externa realizar esta disciplina oferecendo-o também em curso de
extensão.
A CPA identificou setores criados pela Instituição para atendimento do aluno, visando
atendimentos ligados a problemas psicológicos, emocionais, financeiros e de trabalho. No entanto,
em 2020 não consta no setor, o profissional para atendimento psicológico.
Estes setores são: CABES (Centro de Análise de Benefícios ao estudante) e CAEF (Centro de
Apoio ao Estudante FIEO), que têm como missão atender os alunos dos diversos cursos oferecidos
pelo UNIFIEO, quanto aos aspectos profissionais e/ou acadêmicos, em várias frentes, a saber:
Atendimento ao estagiário; Atendimento psicológico; Encaminhamento profissional; Fidelidade aos
Egressos e ainda o Setor de Negociação. Estes setores não foram avaliados em 2020, mas foram
avaliados em 2018 e 2019 (Gráfico 5).
A CPA constatou que a IES oferece bolsas de estudo para os cursos de Graduação para
funcionários e dependentes, além de bolsas de estudo de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado, para
professores do UNIFIEO.
Potencialidades – Verifica-se em várias ações durante o ano de 2020, que apesar das grandes
dificuldades, a Instituição cumpre os compromissos planejados com relação às iniciativas voltadas à
promoção da cidadania e as atividades para o desenvolvimento da região, assim como de
Responsabilidade Social.
A IES atende a missão do UNIFIEO com relação a desenvolver as potencialidades do ser
humano por meio da educação humanística, da produção e da divulgação científica, artística e
filosófica. Ficam evidentes os projetos na área de Saúde e na Cultura, os quais diversos serviços são
oferecidos gratuitamente a toda comunidade, assim como os acervos disponibilizados para pesquisa,
como o do CDHO e outros produtos virtuais no site da IES. Observa-se que o UNIFIEO, com o
auxílio da FIEO, que é a Mantenedora, vem ampliando suas políticas para inclusão de pessoas
portadoras de necessidades especiais. Isto pode ser verificado por meio de análise de relatórios de
setores. Outro ponto positivo é a preocupação com os alunos que entram na Instituição e que
apresentam alguma dificuldade de aprendizagem. Oferece cursos de Nivelamento para os alunos e
comunidade externa, de forma gratuita.
Há um número significativo de bolsa de estudo para funcionários (administrativo e
professores) e para seus dependentes.
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Fragilidades – Apesar de os resultados bons obtidos em relação às políticas de inclusão de
pessoas portadoras de necessidades especiais, notamos que muitas coisas ainda precisam ser
melhoradas e ampliadas. A CPA observa que não há um local de atendimento de saúde (socorrista)
adequado para atender a comunidade interna e nem mesmo um profissional capacitado nesta área.
Também observou que em 2020 não havia um profissional para atendimento psicológico. Mesmo
com o amplo acervo de artes que a IES possui, ainda são poucas as atividades envolvendo este setor.
Principalmente no que diz respeito à comunidade externa.
Recomendações – Considerando os resultados das avaliações da CPA, o UNIFIEO deve
investir mais em políticas para inclusão de pessoas com necessidades especiais, num local adequado
e em pessoal capacitado para atendimento de emergência à comunidade interna.
Deve investir em um núcleo de atendimento psicológico (NAP) à comunidade interna.
Requisito Legal.
Deve expandir as ações de Responsabilidade Social aproveitando o campo da prática para
inserção de estratégias de interdisciplinaridade e extensão dos conteúdos curriculares que regem a
formação profissional.

Análise comparativa com os relatórios Parciais I e II – Dimensão 3
Analisando os resultados desta dimensão nos Relatórios Parciais I e II com os de 2020 que
constam no presente relatório é possível verificar que muitos resultados se mantiveram, enquanto
algumas atividades de Responsabilidade Social foram mantidas, mesmo que de forma restrita, devido
aos problemas enfrentados neste período de pandemia.
Particularmente, com relação à Acessibilidade no Campus por pessoas com necessidades
especiais, pode-se observar no Gráfico 4 que houve uma significativa melhora na percepção dos
alunos. Em 2020 a avaliação foi realizada pela CPA, por meio de verificações no local.
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Acesso às dependências do campus por pessoas
com necessidades especiais de 2016 a 2019.
Positivo

A Aprimorar

Não se Aplica
60,90%

58%

55%

47% 44%

35%
20%

33,30%

32%

26%

7,60%
2016

2017

2018

5,80%
2019

Gráfico 4 – Avaliação da acessibilidade no campus, de 2016 a 2019

A CPA, a partir das análises de documentos e observação na IES, percebe que o UNIFIEO
continua mantendo projetos de responsabilidades sociais, incluindo a Semana de Responsabilidade
Social, com várias atividades (isto nos anos de 2018 e 2019, em 2020 não foi possível devido as
restrições da pandemia).
A IES tem o selo da ABMES de Responsabilidade Social.
O Núcleo de Práticas Jurídicas, com suas atividades para treinamento dos alunos de Direito,
atende a população (apesar de terem sido reduzidas nesses três últimos anos).
Existem as ações dos cursos de Administração e Ciências Contábeis para a educação
financeira e questões de Declaração de Imposto de Renda, oferecidas às comunidades interna e
externa.
Alunos de engenharias fazem o tira-dúvidas para os alunos de ensino médio de Osasco.
Existem as ações na área de Educação Física, abrindo as portas das suas instalações esportivas
à comunidade e oferece orientações de ginástica laboral, corridas etc. Também existem ações sociais
na área de saúde no atendimento à população.
Comparando os últimos dois anos, os setores de atendimento, CABES, CAEF e Negociação
foram bem avaliados, não houve alterações significativas nos resultados deste período (Gráfico 5).
Os alunos que procuraram os serviços avaliaram de forma positiva o atendimento. Em 2020 estes
setores não foram avaliados pelos alunos.
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2018
2019

Gráfico 5 – Avaliação do CABES, CAEF e Negociação nos anos de 2019 e 2018

Além disso, observou-se nestes últimos anos (menos em 2020) o compromisso da IES em
oferecer à comunidade atividades culturais, como o cinema e exposições, pois a IES tem um acervo
rico em pinturas e gravuras espalhadas pela IES e acessíveis a todos os alunos e comunidade externa.
Foi verificado, em diversas ações nesses três últimos anos, que o UNIFIEO estimula o
envolvimento dos cursos, seus alunos e docentes, nas atividades de responsabilidade social, como
valores e missão que faz parte do seu PDI. Essas ações são importantes para melhoria das condições
de vida da população.

30

Eixo 3. Políticas Acadêmicas
Neste Eixo, as dimensões avaliadas foram: Dimensão 2 que trata da Política de Ensino,
Pesquisa e Extensão e a Dimensão 4 que trata da Comunicação com a sociedade

Dimensão avaliativa 2 – Política de ensino, pesquisa e extensão

Planejamento - A CPA utilizou os resultados do instrumento avaliativo (Avaliação
Institucional por alunos dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu ), avaliação da
Instituição pelos professores de Graduação e Pós Graduação, informações disponibilizadas pela IES
em seu site e em relatórios dos diversos setores e ainda os relatórios do INEP, disponíveis no portal
do INEP: HTTP://portal.inep.gov.br.
Realizações e Resultados – No segundo semestre de 2020, considerando a situação particular
deste ano, onde foi necessário implementar mudanças radicais na questão do Ensino, devido à
Pandemia, a IES, de maneira geral, foi avaliada pelos alunos e professores de Graduação e PósGraduação. Nesta avaliação correspondente à Dimensão 2 os alunos e professores responderam
questões referentes às Condições de Ensino.
Estas avaliações foram realizadas de forma online (Google Forms), com adesão da maioria
dos alunos de Graduação e Pós-Graduação. Nestas avalições foram feitas questões abertas, onde os
alunos puderam manifestar com detalhes a sua avaliação. Da mesma forma, os professores avaliaram
a IES por meio de um questionário online (Google Forms), onde foram deixados espaços para uma
avaliação qualitativa. Todos os resultados e relatos estão disponíveis nos arquivos da CPA/UNIFIEO,
na forma digital e na forma impressa.
Os professores e alunos fizeram também uma Autoavaliação, ou seja, se autoavaliaram neste
período de Estudos Dirigidos. O questionário a ser respondido continha questões fechadas e abertas.
Os resultados destas avalições foram extremamente importantes para a IES verificar como
estavam ocorrendo as aulas online e tomar medidas corretivas para este ano de 2021.
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Os resultados destas avalições foram apresentados em reuniões com os Gestores da IES, no
final de 2020 e início de 2021.
Todos os resultados estão a seguir no presente relatório.

Resultado da Avaliação Institucional, AI, - Condições de Ensino – Graduação e
Pós-Graduação

Autoavaliação dos Professores

A CPA quis saber dos professores se os mesmos, neste período de pandemia, conseguiram
atualizar e cumprir os conteúdos previstos nos planos de ensino. Observa-se no Gráfico 6 que
praticamente todos os professores (74% ótimo e 24% bom) responderam positivamente a estas
questões.

74%

24%
2%
ótimo

bom

Insatisfatório

Gráfico 6 - O(s) Plano(s) de Ensino das disciplinas sob sua regência, especialmente quanto à sua
atualização e cumprimento (conteúdo programático, metodologia de ensino, sistema de avaliação,
indicações bibliográficas)
Considerando a sua dedicação às aulas, preparação, material didático entre outros, 100% dos
professores se autoavaliaram muito bem. É o que mostra o Gráfico 7 onde 82% Ótimo e 18% Bom.
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82%

18%
ótimo

bom

0%
Insatisfatório

Gráfico 7 - Sua dedicação na preparação das aulas, incluindo atualização do conteúdo,
qualidade dos slides, vídeos, material didático disponibilizado, elaboração de exercícios
de fixação e reflexão crítica
Com relação às avalições que o professor aplica em sua disciplina, o resultado está no Gráfico
8 a seguir.

80%

20%
0%
ótimo

bom

Insatisfatório

Gráfico 8 - As provas que você aplicou (ou vai aplicar), notadamente no que se refere ao
ineditismo e construção das questões, coerência com o conteúdo ministrado e clareza de redação
Observa-se que todos os professores consideram ótimo (80%) e Bom (20%) esta questão da
elaboração de suas avaliações.
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A CPA avaliou também a questão da familiaridade dos professores com a Biblioteca do
UNIFIEO. O resultado está no Gráfico 9, a seguir.
Verifica-se neste resultado que um pouco mais da metade considera regular a sua
familiaridade e uso da Biblioteca do UNIFIEO (57% regular). Chama a atenção os 5% que
autoavaliam insatisfatória a sua familiaridade com a Biblioteca. A CPA entende que é um número
pequeno, mas que requer atenção. Apenas 38% consideram ótimo.

Gráfico 9 - Sua familiaridade com o acervo e o funcionamento da Biblioteca

A seguir, verifica-se que a questão da produção científica ainda é um ponto que precisa de
especial atenção. Observe que no Gráfico 10 apenas 25% dos professores consideram ótima.

44%
31%

25%

ótimo

bom

Insatisfatório

Gráfico 10 - Sua produção científica, especialmente quanto à publicação de artigos científicos,
capítulos e livros
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Para 31% dos professores a produção científica é autoavaliada como insatisfatória. A CPA
observa que nesta questão estão englobados todos os professores de Graduação e Pós-Graduação.

Quanto à atualização do Currículo Lattes, pode-se observar que a maioria (94%) informa que
está atualizado, conforme o Gráfico 11 a seguir.

61%

33%
5%
ótimo

bom

Insatisfatório

Gráfico 11 - Preenchimento e atualização de seu currículo Lattes

A CPA, neste momento de pandemia, também quis ouvir os professores sobre sua adaptação
às várias situações como, por exemplo, o isolamento social.
Observa-se no Gráfico 12 a seguir, que 84% moram com familiares, apenas 13% vivem
sozinhos.

Outra condição (escreva, por
gentileza, no campo aberto)

1%

Estou acompanhado (a), mas
sem os familiares

2%

Encontro-me sozinho (a)
Estou com familiar/familiares

13%
84%

Gráfico 12 - Sobre a sua condição de isolamento social
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Quanto ao local que os professores utilizam para trabalho remoto o resultado está no Gráfico
13. Observa-se que 61% usam o ambiente familiar e possuem um local onde conseguem se isolar e
realizar as atividades e 21% usam o seu escritório exclusivo para exercer esta atividade remotas.

Utilizo exclusivamente o meu escritório, onde
consigo me isolar para realizar as atividades…
Utilizo exclusivamente o meu escritório e
divido o ambiente com outra (s) pessoa (s)

21%
4%

Uso exclusivamente o ambiente familiar e
tenho um local onde consigo me isolar para…

61%

Uso exclusivamente o ambiente familiar e
divido o local com outra (s) pessoa (s)

5%

Outra condição (escreva, por gentileza, no
campo aberto

4%

Não possuo ambiente exclusivo. Utilizo vários
locais para desenvolver minhas práticas…

4%

Gráfico 13 - Sobre o seu local para as atividades pedagógicas remotas:

Nesta questão 4% dos professores citaram outra condição e elas estão relacionadas a seguir:





Utilizo a infraestrutura de minha sala no UNIFIEO, além do meu escritório domiciliar;
Utilizei as salas de informática do UNIFIEO para lecionar, por falta de conexão suficiente
de internet em casa;
Desenvolvo a rotina de trabalho na sala de minha casa, dividindo o espaço com esposa e
filho em suas rotinas domiciliares e de estudo;
Utilizo um cômodo exclusivo na minha residência
Uma questão importante foi saber quais equipamentos os professores têm disponíveis em sua

residência para realizar as aulas remotas.
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Mais de um equipamento
mencionado acima (escreva, por…
Tablet

30%
0%

Computador de mesa

14%

Notebook
celular

55%
1%

Gráfico 14 - Sobre os equipamentos acima, assinale qual você tem acesso para desenvolver
suas atividades remotas
O Gráfico 14 mostra que a metade dos professores utiliza Notebook e 30% deles utilizam
mais de um equipamento.

Recursos de tecnologias de informação e comunicação do UNIFIEO
Os professores avaliaram a IES com relação aos recursos de tecnologias de informação e
comunicação disponíveis.

51%

28%
3%
discordo
totalmente

6%

5%

2

3

6%
4

concordo
Não sei
totalmente responder

Gráfico 15 - O UNIFIEO conseguiu prover as ferramentas necessárias para o uso do ambiente
remoto
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Para 79% (51% concordo totalmente e 28% quase que totalmente) dos professores a IES
conseguiu prover as ferramentas necessárias para o seu trabalho remoto (Gráfico 15).
Com relação à ampliação de infraestrutura para atender os professores neste período, observase no Gráfico 16 que a maioria (74% = 51% + 23%) considera suficientes para produzir material para
os alunos.

51%

23%
3%

4%

9%
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totalmente
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4

concordo
Não sei
totalmente responder

Gráfico 16 - As medidas de ampliação de infraestrutura tecnológica foram suficientes para que os
docentes tivessem condições de produzir conteúdo e material para o aluno
No que se refere ao suporte técnico oferecido pelo UNIFIEO, a IES foi muito bem avaliada
pelos professores. 74% (57% + 17%) consideram positiva esta questão importante para o bom
desenvolvimento do trabalho remoto, conforme o Gráfico 17, a seguir.

57%

3%
discordo
totalmente

4%

9%

2

3

17%
4

9%
concordo
Não sei
totalmente responder

Gráfico 17 - Referente ao suporte técnico do UNIFIEO, pude contar com o apoio para o
desenvolvimento das atividades remotas propostas para minha(s) disciplina(s)
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Na questão da comunicação neste período de Pandemia os professores avaliaram
positivamente (quase 80% = 59% + 20%), como pode-se observar no Gráfico 18 seguinte.

59%

20%

5%

discordo
totalmente

7%

2%

2

3

6%
4

concordo
totalmente

Não sei
responder

Gráfico 18 - Durante o período de pandemia, as informações dos canais de comunicação ocorreram
de forma fluída (transparente) entre a UNIFIEO e a comunidade acadêmica.

Com relação à Biblioteca, chama a atenção no Gráfico 19, em que os professores (32%) não
sabiam responder se a Biblioteca estava disponível para acesso ao acervo físico.

32%
25%
17%
14%

6%
6%
discordo
totalmente

2

3

4

concordo
Não sei
totalmente responder

Gráfico 19 - Durante o período de afastamento social, tive a minha disposição o acervo físico da
Biblioteca
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A CPA verificou nos arquivos e informativos que a informação sobre o horário disponível da
Biblioteca, foi amplamente divulgado pela IES a todos os professores e alunos.
A CPA quis saber como estava a questão de dedicação dos professores neste período de
afastamento. Para 89% dos professores houve aumento de horas trabalhadas, conforme Gráfico 20.
NÃO
11%

SIM
89%

Gráfico 20 - Tenho investido maior número de horas de trabalho nas atividades remotas do que
quando as aulas eram presenciais
Os professores também foram questionados quanto à aprendizagem dos estudantes e o
resultado está a seguir.

NÃO
34%
SIM
66%

Gráfico 21 - Percebo que há aprendizagem dos conhecimentos teóricos, nas aulas remotas, por parte
dos estudantes, semelhante ao que ocorre nas aulas presenciais
Observa-se no Gráfico 21 que para 66% a aprendizagem nas aulas remotas é semelhante ao
que ocorre nas aulas presenciais. Chama atenção a opinião dos 34% de professores que não
concordam.
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Os professores responderam sobre a participação dos alunos nas aulas ao vivo.

Entre muito satisfeito e satisfeito, que podemos considerar um resultado positivo, 64% dos
professores estão satisfeitos com a participação dos alunos em suas aulas remotas.
A CPA verifica que um número expressivo, 28% estão parcialmente satisfeitos e 8%
insatisfeito (Gráfico 22). Há de se verificar as razões deste resultado que precisa de aprimoramento.

47%

28%
17%
8%
MUITO SATISFEITO

SATISFEITO

PARCIALMENTE
SATISFEITO

INSATISFEITO

Gráfico 22 - Sobre a participação dos alunos nas aulas ao vivo, o seu grau de satisfação é

Ainda nesta mesma linha de avaliação, a CPA verificou junto aos professores como eles
classificam sua satisfação com relação ao processo de ensino-aprendizagem, quando da utilização de
recursos remotos.
O resultado segue a mesma linha da questão anterior, isto é, 16% estão parcialmente satisfeitos
e 7% totalmente insatisfeito enquanto para 77% dos professores a avaliação é positiva quanto ao
processo de ensino-aprendizagem, conforme o Gráfico 23 a seguir.
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61%
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Gráfico 23 - De forma geral, como você classifica a sua satisfação com o processo de ensinoaprendizagem, mediado por recursos remotos

Os professores, na questão aberta, fizeram sugestões relevantes ao processo de aulas remotas.
A CPA pode constatar, a partir de ações e informativos, que várias das sugestões já foram
atendidas pelos gestores no início de 2021.

Seguindo exemplos de outras universidades oferecimento de ferramentas. como
computador, celular, com acesso à internet, cadeiras específicas e mesas para trabalho
remoto, oferecimento de local isolado com infraestrutura para o trabalho etc.
Melhorar a estrutura para docentes e, principalmente para os discentes que tem muitas
dificuldades de acesso.
Somente oferecer cursos que recebam investimentos em tecnologia e produção de
conteúdo tanto para aulas presenciais ou remotas. Utilizamos tecnologia, softwares e
bibliografia totalmente defasadas com as condições e exigências do mercado de
trabalho. O Unifieo forma profissionais defasados em relação às demandas do mercado
de trabalho.
Deveria haver mais intervalos entre as aulas, pois 2 aulas sem intervalo deixam os
alunos exaustos.
Resolver mais rapidamente a situação da matrícula de alunos.
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Aprimoramento de tutoriais de procedimentos para docentes e discentes, para acesso e
otimização do uso das ferramentas utilizadas durante as aulas e avaliações.
Nas aulas remotas, o trabalho do Professor triplicou. Porque começamos do zero.
Tivemos que concertar o avião com ele no ar. Mas, no meu caso, como tive tempo e
logística para preparar as aulas, o resultado foi esplêndido. É perceptível que consegui
passar muito mais conteúdo.
A minha sugestão é que a Instituição possa nos oferecer ainda mais ferramentas
tecnológicas para aprofundarmos a transmissão de conhecimentos aos alunos.
Possibilitar mais ferramentas dos aplicativos de transmissão como por exemplo o meet.
Acho que encontramos uma maneira adequada de realizar as aulas. Alunos e
professores, na grande maioria, estão satisfeitos.
Que os alunos mantenham as câmeras abertas.
Deixar normas claras para a participação efetiva dos alunos, com relação a como os
professores podem cobrar a presença.
Um sistema integrado ao totvs para provas e atividades acadêmicas.
Trabalhar melhor a interação com os alunos.
Acredito que as aulas remotas foram um sucesso, e pensando nos alunos que se
acomodaram com a situação precisamos pensar em solicitar pequenas avaliações por
aula, assim evitaríamos alunos somente logados.
Se o aluno está com o vídeo desligado devia-se anotar falta.
Aulas presenciais para laboratórios e aulas teóricas de forma remota.
Possibilitar mais ferramentas dos aplicativos de transmissão como por exemplo o meet.
Evoluir continuamente no processo de orientar e motivar os professores através de
instruções e vídeos amigáveis e simples, que ajudaram bastante. 2020/2 foi mais
produtivo, organizado e foi prazeroso ver nós professores superando os desafios
tecnológicos.
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Maior comunicação entre professores para compartilhamento de experiências. Devo
acrescentar que a instituição possibilitou situações para tal.
Fazer com que as aulas sejam mais atrativas.
a) plataforma EAD da UNIFIEO, b) atividades durante as aulas que vão compor as notas
finais para forçar a participação de todos e em todas as aulas, c) material de aula mais
abrangente, pois percebo que os alunos não procuram as bibliografias sugeridas e
disponibilizadas em PDF para estudo, d) controle de participação nas aulas mais efetivo.
Reuniões mais frequente com os colegas e coordenação para troca de conhecimento.
Treinamento de novas ferramentas e metodologias para os professores.
Fornecimento de um computador aos professores e firmar contrato com a google
visando a melhora das aulas pelo classroom.
Maior suporte da Instituição ao corpo docente.
Que seja possível que algumas aulas sejam gravadas. O UNIFIEO dispõe de
infraestrutura para isso e é subaproveitada.
Um curso de ambientação para os professores que estão com dificuldade e para criação
de um padrão de utilização do Google Classroom, com o objetivo de auxiliar os alunos,
pois cada professor adotou uma maneira e percebi que muitos alunos ficaram pedidos
por esse motivo.
Acredito que este semestre foi muito bem dirigido pela Instituição. A coordenação
realmente se comprometeu com a qualidade do serviço prestado e tivemos bons
resultados. A melhoria poderia vir de melhor motivação dos alunos, que eles
compreendam melhor que as aulas são sérias e que respeitem todo o nosso trabalho (que
tem sido grande). Como motivar os alunos? Procurei esta resposta em todo o semestre,
fiz várias estratégias, algumas deram certo outras nem tanto. Mas creio que se os
professores puderem compartilhar entre si estas experiências seria muito enriquecedor!
Que a Biblioteca virtual/online volte a funcionar. E que as provas possam ser realizadas
de forma virtual (no Google forms por exemplo), pois esta questão dos alunos terem
que digitalizar as provas é terrível, mandam em forma de foto (jpg) e temos que arrumar
o arquivo para gerar pdf, as vezes a qualidade da imagem prejudica o entendimento da
escrita do aluno e temos que entrar em contato com eles mais de a vez até que o arquivo
fique legível.
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Padronização do modelo de aulas para que todos os professores sigam o mesmo padrão.
Reuniões entre os professores.
Os cursos os quais leciono são 70% de ordem prática, e as atividades remotas não
atingem os resultados e conquistas que nós docentes esperamos. Até porque não
conseguimos ensinar a vivência pratica para seu cotidiano profissional.
Posição mais democrática da Reitoria.
Acredito que o preconceito contra o ensino remoto diminuiu muito com a pandemia. A
necessidade mostrou que a qualidade das aulas está ligada ao conhecimento e
criatividade do professor.
A melhoria já foi implementada com a criação do ambiente do Classroom. O maior
desafio que identifiquei em minhas aulas foi a qualidade das conexões na rede. Por isso,
uma parte do conteúdo eu tive de disponibilizar de forma assíncrona. Seria interessante
se a Instituição oficializasse esta prática e criasse um protocolo neste sentido, assim, os
alunos que têm dificuldades de manter a conexão da rede de internet podem acessar os
conteúdos das aulas sem muitos prejuízos e, com um protocolo de disponibilização de
aulas assíncronas, a qualidade das aulas pode ser mantida (padronizadas).
Ponto importante: AULAS PRÁTICAS NÃO PODEM SER MINISTRADAS DE
MODO REMOTO. ISSO TEM QUE SER REVISTO, SUGIRO SUBSTITUIR POR
DISCIPLINAS TEÓRICAS, CASO PERDUREM AS RESTRIÇÕES DA
PANDEMIA.
Acredito que seria essencial contatar as alunas que desistiram do curso por questões
financeiras e tentar fazer acordo com descontos e parcelamentos para que retornem no
próximo semestre.
A qualidade do conteúdo e como esse conteúdo é apresentado, sinto que melhora a
participação dos alunos. Como observação: a maior dificuldade de aulas remotas para
os alunos está no hábito de leitura, ou seja, o aluno de um modo geral tem "preguiça"
de ler e para as aulas remotas, eles tem que quebrar tal paradigma.
Fato que nas aulas presenciais, o professor acompanha, em sala de aula, o aluno a ler
textos e sintetizar conteúdo.
Chamada no início, no meio e no final da aula.
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Difícil estabelecer melhorias que a instituição ou o professor possa desenvolver, pois,
precisaríamos de condições de acesso melhores por parte dos alunos.
Criar uma formação de professores contínua visando capacitação e aperfeiçoamento das
técnicas, ferramentas e estratégias virtuais.
Creio que está bem satisfatório da forma como foi conduzida no segundo semestre.
Possibilidade de palestras virtuais de interesse geral para cursos diversos com
especialistas.
Não sei se é possível melhoria, pois os alunos alegam que não possuem todos os
recursos tecnológicos disponíveis. Por mais que a gente peça a participação, poucos
efetivamente participam, alegando dificuldades deste tipo. A tentativa que fiz foi
propor atividades praticamente semanais, mas não conhecia o esquema de avaliação
do UNIFIEO e tive problemas para compor as notas dos alunos (entendo que essas
atividades semanais devem compor a nota deles - trata-se de processo de avaliação
contínua e não pontual, por meio de uma prova, seja ela de que tipo for!). Mesmo nos
momentos de avaliação os alunos não estão com câmeras ou microfones disponíveis,
não tem espaços específicos para se dedicarem à aula etc. Isso impede uma articulação
e uma troca de conhecimentos mais eficiente.
Ter mais ofertas de ferramentas para serem usadas e alguém que nos ajude com
capacitação para usar essas ferramentas. Fizemos isso no curso de Psicopedagogia com
o professor Vitor Pilão e foi muito mais atraente e menos cansativas as aulas.
Continuar a disponibilizar salas de informática para docentes que não dispõe de recursos
para aulas remotas em seus domicílios.

1 - Formação de gestão de tempo e estudo: promover habilidades e competências que
melhorem produtividade acadêmica professores e alunos.
2 - Congresso virtual da Unifieo por temática: seminários de alunos, exposição semestral
de trabalhos, ações sociais sobre cidade de Osasco, projeção de carreira.
3 - Unifieo Vocacional: palestra virtual sobre construção de planejamento humano e
profissional a partir do viver atual, trazendo alunos de escola pública, privada, adultos
com desejo de voltar a estudar, possibilitando a repensarem oportunidades.
4 - Arte e música na praça: promover semanal /quinzenal apresentações de alunos e
agentes parceiros que oportunizem humanização das relações no intervalo acadêmico
(10 minutos), rádio, frases, podcast, homenagens.
5 - Dia da Família Unifieo: trazer anualmente os familiares dos alunos para celebrar a
importância do viver a vida acadêmica.
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6 - Dia do Ex-alunos (as) na faculdade: O que era e o que me tornei após vivência na
Unifieo? Roda de conversa e mural de fotografias, depoimentos, reforço e de horizontes
a universidade e os estudantes.
7 - Jornal impresso e Virtual na cidade: atividades que fazem a diferença na cidade
(agentes de transformação), boas experiências na cidade de Osasco.
8 - Canal de escuta afetiva por celular, fone: comunidade de alunos, professores possam
reatar laços com seu propósito de vida, apoio a momentos difíceis. De acordo a precisão,
encaminhar parceria ao SUS, instituições parceiras.
9 - Propor curso de Psicologia para futuros candidatos, pois já temos Mestrado e
doutorado neste horizonte.
Mudar a plataforma meet para a zoom.
Quadro 7 - Qual a sua sugestão para melhorias na oferta das aulas remotas, caso a situação de
distanciamento social persista?

Avaliação dos Alunos de Graduação e Pós-Graduação

Em razão da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e a necessidade do distanciamento
social, medida esta que se fez necessária para a preservação da saúde e bem-estar dos alunos,
funcionários e professores, e devido a impossibilidade da manutenção das aulas presenciais, o Centro
Universitário FIEO (UNIFIEO), cumprindo as diretrizes do Ministério da Educação (MEC), a partir
da Portaria 343, de 17 de março de 2020 implantou o Regime Especial de Estudos Dirigidos. Os
professores do UNIFIEO realizam aulas remotas, em tempo real, utilizando ferramentas e serviços
disponíveis do Google for Education, Skype, Zoom e outras plataformas que viabilizam reuniões com
grupos de alunos.
Como a Comissão Própria de Avaliação (CPA) permanece com o compromisso de contribuir
com o processo de gestão e de qualidade dos serviços prestados pelo UNIFIEO, ela elaborou um
instrumento para ouvir os alunos.
O propósito foi ter acesso às condições apresentadas pelos alunos e conseguir analisar
possíveis práticas pedagógicas e ações a serem adotadas neste momento como também quando as
atividades presenciais forem retomadas.
Foi disponibilizado um formulário com questões sobre o tipo e a qualidade dos serviços
educacionais prestados e a infraestrutura tecnológica à disposição dos alunos, entre outras questões.
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Participaram dessa avaliação alunos de todos os cursos de Graduação e Pós-Graduação da
IES.
Aproximadamente 72% dos alunos participaram desta avaliação.
Os resultados estão a seguir.
Os Gráficos 24 e 25 a seguir mostram que os alunos (93,8% disseram SIM) conseguiram
participar do Regime Especial e não precisaram (88,0% disseram NÃO) parar qualquer disciplina no
decorrer do ano de 2020 devido aos Estudos Dirigidos implantados pelo UNIFIEO.

Gráfico 24 - Você conseguiu participar do Regime Especial de Estudos Dirigidos?

Gráfico 25 - Precisou parar de participar em alguma disciplina?
Por outro lado, observa-se no Gráfico 25 que 12% dos alunos tiveram que parar alguma
disciplina. A CPA quis saber o motivo.
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Se A RESPOSTA foi SIM (Gráfico 25), quais os principais motivos pelos quais você não
participou?
As respostas estão no Quadro 8 a seguir.

Quadro 8 - Principais motivos pelos quais os alunos não participaram dos Estudos Dirigidos
Observa-se no Quadro 8 que a baixa qualidade da Internet a que ele tem acesso é o principal
fator de desistência das aulas, seguido de equipamento inadequado que eles possuem.
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Quanto ao acesso particular dos alunos à internet e equipamentos

Gráfico 26 - A Internet a que tenho acesso é de boa qualidade
O Gráfico 26 mostra que os alunos concordam totalmente que a sua internet é de boa
qualidade. E ainda, 37% deles responderam que a internet disponível é de qualidade razoável.
Com relação a equipamento que eles têm disponível a resposta vai na mesma direção (Gráfico
27). Ou seja, para a maioria dos alunos, tanto a internet quanto os equipamentos que possuem
possibilitam a sua participação no Estudo Dirigido.

Gráfico 27 - O equipamento que tenho disponível (celular, computador ou outro) é adequado para
acompanhar as aulas remotas
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Contexto familiar e Saúde dos alunos neste período de isolamento social

A CPA/UNIFIEO procurou averiguar sobre a questão familiar e de saúde dos nossos alunos
nesse período de pandemia.

Gráfico 28 - Encontrei dificuldades psicológicas devido ao período de distanciamento social

Observa-se neste Gráfico 28 que as dificuldades psicológicas foram vivenciadas por grande
parte dos alunos. A apresentação dos resultados, pela CPA, chamou a atenção dos Gestores e
professores da área de Psicopedagogia do UNIFIEO, que se mostraram empenhados em elaborar e
enviar um projeto que atenda estas necessidades dos alunos no ano de 2021.
Com relação a problema de saúde relevante, 20% dos alunos disseram que sim, conforme
Gráfico 29. Não é a maioria, mas é um número expressivo de alunos que tiveram problemas de saúde.

Gráfico 29 - Tive algum problema de saúde relevante durante o período de distanciamento social
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O Gráfico 30 mostra que para 30% dos alunos o contexto familiar, o trabalho e a família,
dificultaram os estudos de forma remota. Novamente, não é a maioria, mas é uma porcentagem
significativa dos alunos que está passando por sérios problemas e isto está afetando seus estudos,
neste período de pandemia.

Gráfico 30 - Meu contexto econômico, de trabalho e familiar dificultou a continuidade dos estudos

Aspectos pedagógicos relacionados ao Regime Especial de Estudos Dirigidos
A CPA/UNIFIEO investigou, por meio de 5 questões, os aspectos pedagógicos envolvidos no
sistema de Regime Especial de Estudos Dirigidos implantado na IES.
Os resultados estão a seguir:

Gráfico 31 - Os prazos estipulados pelos(as) docentes para realização das tarefas foram adequados
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Gráfico 32 - Houve disponibilidade dos(as) docentes para tirar dúvidas sobre o conteúdo abordado

Os Gráficos 31 e 32 mostram que 75% dos alunos concordam que os prazos estipulados pelos
docentes, no que se refere à realização das tarefas, foram adequados. Também, uma porcentagem
razoável dos alunos, 75% consideram que houve disponibilidade dos docentes para atendê-los em
suas necessidades, neste período de pandemia.
Um pouco mais da metade dos alunos considera que a quantidade de tarefas é adequada e o
material disponibilizado pelos docentes também. São os resultados observados nos Gráfico 33 e 34.

Gráfico 33 - As tarefas e/ou leituras propostas foram em quantidades adequadas
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Gráfico 34 - O material didático disponibilizado foi adequado

Boa parte dos alunos concordam com a afirmativa que está no Gráfico 35, ou seja, 67% deles
responderam que houve compreensão dos docentes neste período, no sentido de apoio e colaboração.

Gráfico 35 - Os (As) docentes mostraram-se compreensivos (as) com as situações individuais
apresentadas pelos alunos em decorrência da situação de distanciamento social

Autoavaliação dos alunos neste período de distanciamento social

Com o objetivo de saber um pouco mais sobre os alunos neste período especial para todos, a
CPA elaborou algumas questões para que eles fizessem uma autoavaliação.
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Gráfico 36 - Consegui me concentrar para realizar as atividades remotas
No Gráfico 36 é possível observar que a questão da concentração para realizar as atividades
remotas é muito diferente entre os alunos. Apenas 33% conseguem se concentrar plenamente. Este
resultado indica que há necessidade de orientações, por parte da IES, que ajudem os alunos em sua
concentração nos estudos, mesmo em ambientes fora da escola. Um grande desafio.
E na questão da satisfação com o aprendizado, o resultado no Gráfico 37 mostra que há uma
grande diferença de opinião entre os alunos. Há necessidade de um trabalho intenso da IES para
melhorar este resultado.

Gráfico 37 - Estou satisfeito(a) com o aprendizado que consegui obter no Regime Especial de
Estudos Dirigido
É claro para a CPA que os resultados que estão nos Gráficos 36 e 37 estão intimamente
relacionados e se complementam. O aluno não consegue se concentrar, consequentemente não
aprende.
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Fica evidente no Gráfico 38 como a opinião dos alunos é divergente quando se trata de ensino
remoto. Para quase metade dos alunos um regime misto, aulas presenciais e aulas remotas, seria bemvindo, enquanto a outra metade, discorda totalmente. Ainda tem 10% dos alunos que não sabem
opinar.

Gráfico 38 – Nas disciplinas em que for possível, prefiro um regime misto, intercalando aulas
presenciais com aulas como as do Regime Especial de Estudos Dirigidos
No Gráfico 39 observa-se que um pouco mais da metade, 55% (44% + 11%), está de acordo
com este Regime Especial em possíveis disciplinas. No entanto, quase 25% dos alunos, discordam
deste Regime.

Gráfico 39 - Nas disciplinas em que for possível, prefiro um regime como do Regime Especial de
Estudos Dirigidos
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Opinião dos alunos sobre o UNIFIEO
A última questão do instrumento foi sobre o UNIFIEO. E o resultado está no Gráfico 40 a
seguir.

Gráfico 40 - De uma forma ou de outra, pretendo continuar o meu curso no UNIFIEO
O Gráfico 40 mostra que mais da metade dos alunos pretende continuar na IES, o que é um
dado expressivo, considerando todos os problemas desafiadores enfrentados neste período.
A CPA, observou, a partir de PDI e PPCs que as ações acadêmicas estão em concordância
com a Missão da IES. Foi possível verificar, ao analisar as matrizes curriculares vigentes, que elas
vêm sendo atualizadas e adequadas aos novos tempos, com matrizes ajustadas às demandas que
surgem por pressões legais, mas também em face das demandas locais, nacionais e internacionais,
proporcionando uma formação atualizada e contemporânea para atender às necessidades do mercado
de trabalho.
Verifica-se que há oferta de disciplinas na modalidade EaD (online) para a maioria dos Cursos
de Graduação ofertados e que possui o Programa Institucional de Monitoria - PIM, com o objetivo
principal de estimular o desenvolvimento da vocação para o magistério nos alunos que apresentem
excelência em seu rendimento escolar, sendo oferecidas vagas de Monitoria em diferentes Cursos de
Graduação, mas que no ano de 2020 não ocorreu.
Constatou ainda que existe o Reforço de Aprendizagem, que oferece Cursos de Nivelamento
de Português e Matemática.
A CPA observou também não haver Programa de Mobilidade Acadêmica, sendo este um
desafio para a IES, nos próximos anos.
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Considerando as políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de PósGraduação Lato Sensu, a CPA verificou que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura gerencia as ações
de programação acadêmica, execução e avaliação dos projetos dos Cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu, objetivando a articulação das diversas áreas do conhecimento e integração das Coordenações
dos Cursos de Graduação e Tecnológicos com os Cursos de Pós-Graduação às diretrizes, políticas e
objetivos educacionais do UNIFIEO. Observou também que estes cursos possuem regulamento
próprio aprovado pelos órgãos deliberativos do UNIFIEO – Conselho Superior (CONSU) e Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE).
Considerando as Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de PósGraduação Stricto Sensu, a CPA constatou que o UNIFIEO possui o Programa de Mestrado em
Direito, nota CAPES 3, o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia Educacional, com
níveis de Mestrado e Doutorado, ambos com Nota CAPES 4, segundo o que consta na Plataforma
Sucupira. É possível verificar que há uma articulação entre o Curso de Graduação em Direito e o
Programa de Mestrado em Direito, com destaque dado pelos Docentes da Área de Direitos Humanos.
Com relação ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia Educacional ofertado nos níveis
de Mestrado - Código do Curso: 33079013002M0 (iniciado em 2006) - e Doutorado - Código do
Curso: 33079013002D0 (iniciado em 2015), estão articulados com a oferta do curso de Graduação
em Psicopedagogia. Inclusive, quando da criação deste programa, o mesmo tinha o nome de PósGraduação em Psicopedagogia, no entanto 22/08/2006 o Conselho Técnico-Científico da Educação
Superior CTC - ES recomendou a alteração do nome de PSICOPEDAGOGIA para PSICOLOGIA
EDUCACIONAL. A CPA observa que nesta área, positivamente, ocorre formação acadêmica de
pessoal, desde a Graduação até o Doutorado, na Área de Psicopedagogia, e isto vem atender às
necessidades locais, não apenas no Município de Osasco, mas também de toda região.
Considerando as políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa ou
iniciação científica, a inovação tecnológica e o desenvolvimento artístico e cultural, a CPA verifica,
por meio de análise documental que a IES possui o PIC - Programa de Iniciação Cientifica, sendo
este um Programa Institucional, subordinado à Pró-Reitoria Acadêmica, aprovado por resolução da
IES em 02/08/99. É um programa voltado para qualquer aluno devidamente matriculado na
Instituição. As vagas para o PIC são divulgadas em Editais publicados e divulgados no site
institucional. Os alunos interessados fazem uma proposta, juntamente com seu orientador, de tema
para pesquisa (através de formulário de inscrição próprio), a qual é avaliada por uma Banca
Examinadora e, uma vez aprovado, o Discente dá início às suas atividades de Iniciação Científica
(IC). O PIC é mantido apenas com recursos do UNIFIEO.
A CPA observou que em 2020 as atividades do Instituto UNOLAB foram paralisadas.
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Com relação à política institucional de acompanhamento dos egressos, a CPA observa que,
no momento não há uma política institucional que permita o acompanhamento dos egressos de forma
satisfatória. As informações, em reuniões com coordenadores de curso, a CPA obteve informações,
não oficiais, sobre empregabilidade dos seus ex-alunos. A Coordenadora do Curso de Química
observa que obtém tais informações modo informal, por meio de interações pessoais com os exalunos, por meio de mídias sociais (LinkedIn, Facebook, WhatsApp, e-mail). No Dia do Químico, a
Coordenação traz egressos para apresentarem palestras sobre sua atuação e percepção do mercado de
trabalho.
Considerando a política institucional para internacionalização, que consta no PDI 2017/2021,
a CPA pode verificar que a IES buscou atender a política de recuperação de sua imagem, em virtude
da crise vivenciada desde 2015, promovendo parcerias com instituições estrangeiras para troca de
conhecimentos, intercâmbio de discentes e docentes. Neste sentido, consta no UNIFIEO documentos
que confirmam a política de internacionalização com protocolos de interesse mútuo no campo da
docência, investigação e difusão cultural entre o UNIFIEO e a Universidade Fernando Pessoa (UFP),
sediada na cidade do Porto, em Portugal, bem como, com a Henan University of Science and
Technology de Luoyang, China, que se apresentou com uma comitiva representada por integrantes
de universidades vinculadas às áreas de engenharia, meio ambiente e telecomunicações. Apesar desta
presença de intenções no PDI, a CPA não observou a consolidação destes intercâmbios. Este é um
ponto, o de Modalidade Acadêmica que deve ser aprimorado pela IES, conforme já especificado no
presente relatório.
Considerando as políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a extensão.
A CPA percebe em suas avaliações documentais, nestes 3 últimos anos, que o UNIFIEO apresentou
diversas ações no âmbito da extensão universitária, entre elas:


o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) que promove atendimento jurídico à população local;



atendimento para preenchimento da declaração de IRPF pelos Discentes do curso de

Ciências Contábeis;


atendimentos prestados pelas Clínicas de Fisioterapia, Psicopedagogia e de Estética;



o CineFIEO de Arte aberto às comunidades interna e externa com estacionamento

liberado de pagamento e oferta de pipoca aos expectadores;


realiza a Semana Jurídica e Semana da Educação Física;



a IES realiza mensalmente, a EXPOFIEO com exposição de obras de arte;



participa da Semana de Responsabilidade Social;
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os eventos de extensão são divulgados no site da IES;



em 2018 ainda estava em funcionamento o UNOLAB, instituto que em parceria com

a Prefeitura de Osasco, mediante as Secretarias de Educação e da Saúde, realiza análise laboratorial
(dosagem de hemoglobina e parasitológico de fezes) da população pediátrica das creches de EMEI,
bem como acompanhamento médico para tratamento das parasitoses intestinais e anemia.
No entanto, em 2020, devido ao período de pandemia, nenhuma destas atividades
aconteceram.
Potencialidades - A IES desenvolveu neste ano atípico de pandemia boas políticas e
iniciativas positivas de ensino e aprendizagem. Os professores ressaltaram a participação satisfatória
dos alunos nas aulas remotas e ficaram satisfeitos com os recursos remotos disponibilizados pela IES,
assim como a comunicação e atenção por parte do setor de Tecnologia da Informação.
A CPA observou grande participação dos professores na avaliação e verificou um número
expressivo de sugestões para melhoria da qualidade de oferta de curso da IES, principalmente neste
período especial.
Com relação aos resultados da avaliação dos alunos, a CPA observou que eles conseguiram
participar das aulas remotas e mesmo com alguns problemas de comunicação (internet e
equipamentos), a maioria não precisou parar qualquer disciplina. Avaliaram positivamente a
disponibilidade dos professores e a maioria respondeu que continua seus estudos na IES.
A pesquisa e extensão neste período foram observadas nos cursos de Pós-Graduação,
conforme relatórios disponíveis na CAPES.
As ações acadêmicas do UNIFIEO estão em concordância com a Missão da IES.
Oferece programa de Monitoria e Iniciação Científica.
O Curso de Pós-graduação em Psicologia Educacional, seja de Mestrado e Doutorado, cumpre
positivamente o seu papel na formação de pessoal desde a Graduação em Psicopedagogia.
A IES oferece cursos de nivelamento gratuito para alunos ingressantes e que têm um papel
importantíssimo na recuperação de seus conhecimentos básicos.
Fragilidades – Apesar das condições de ensino serem avaliadas positivamente, mesmo neste
período de pandemia, cchamam muito a atenção os resultados negativos para a questão da pouca
familiaridade dos professores com a Biblioteca e também o baixo número na produção científica.
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Na autoavaliação os alunos ressaltaram que as questões psicológica e de saúde afetaram muito
a aprendizagem assim como a questão da concentração para estudos remotos.
Mesmo não sendo a maioria, um número significativo de alunos não ficou satisfeito com este
regime de estudos remotos.
Pouca coisa foi realizada no âmbito da Extensão neste ano de 2020. Embora tenham os
programas de Monitoria e Iniciação Científica institucionalizados, praticamente nada foi realizado
em 2020.
Programa de Mobilidade Acadêmica não existe na IES.
Acompanhamento de egressos não ocorre de forma sistemática no UNIFIEO.
Paralização das atividades do Instituto UNOLAB.
Os conceitos obtidos no ENADE/CPC em 2019 revelam resultados insatisfatórios em todos
os cursos que fizeram o ENADE.

Recomendações – À Pró-reitora de Extensão é sugerido que ampliem as atividades de
Extensão junto às comunidades interna e externa, assim como estimulem os professores a oferecerem
mais cursos de extensão. À IES cabe envolver os professores na discussão do PDI, para que conheçam
com profundidade o referido Programa. Aos coordenadores de Curso cabe envolver todos os
professores na discussão do PPC de seu Curso para que o conheça e saiba opinar a respeito, também,
cobrar dos seus professores visitas à Biblioteca do UNIFIEO para que estejam familiarizados com o
acervo e possam indicar aos alunos.
A CPA recomenda que a Escola da Educação e o Curso de Pós-Graduação em Psicologia
Educacional proponha ações que visem amenizar os problemas psicológicos dos alunos, observados
na avaliação.
Aos gestores, a CPA indica uma investigação mais precisa (uma avaliação qualitativa) para
saber as causas da insatisfação dos alunos com relação ao Regime de Estudos Remotos implantados
no ano de 2020. Recomenda também que a IES ofereça cursos de capacitação aos professores para
melhorar a atuação neste referido Regime de Estudos.
A CPA recomenda aos gestores da IES uma retomada dos programas PIM (Programa
Institucional de Monitoria) e PIC (Programa de Iniciação Cientifica).
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Recomenda que a IES crie uma comissão para implantar na IES o Programa de Mobilidade
Acadêmica, como também uma outra comissão para acompanhamento dos alunos egressos.
A CPA recomenda o retorno das atividades do Instituto de Pesquisa UNOLAB.

Análise comparativa com os relatórios Parciais I e II – Dimensão 2

Nos relatórios parciais juntamente com este integral, é possível verificar que a IES desenvolve
boas políticas de Ensino.
Em todos estes anos, a pesquisa e extensão são observadas de forma insuficiente,
principalmente nos cursos de Graduação. Fica evidente nas análises deste período, que houve uma
queda acentuada nos trabalhos de pesquisa e extensão na IES.
A produção intelectual dos professores precisa melhorar.
Os alunos avaliaram muito bem os professores orientadores de TCC. Observou-se também
uma boa avaliação dos professores, tanto da Graduação como da Pós-Graduação.
Os alunos da Pós-Graduação avaliaram muito bem a orientação dos professores em seus
trabalhos de pesquisa. Isto pode ser observado no relatório Parcial II (2020 – ref. 2019).
A pesquisa na IES é realizada principalmente nos cursos de Pós-Graduação.
Desde 2018 observa-se que o Instituto UNOLAB, voltado ao Ensino, Pesquisa e Extensão,
vem diminuindo a sua atuação e em 2020, praticamente nenhum trabalho foi desenvolvido.
Chamam a atenção nestes últimos anos, os resultados negativos para as disciplinas em EaD e
a pouca realização de atividades de extensão, assim como a baixa produtividade dos professores.
Considerando o ano de 2020, tanto os alunos como os professores, avaliaram muito bem o
Regime Especial de Estudos Dirigidos.
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Dimensão avaliativa 4 – Comunicação com a sociedade

Comunicação da IES com as comunidades externa e interna

Planejamento – Por meio de observações nos diferentes meios de comunicação social, a CPA
avaliou as formas empregadas pelo UNIFIEO de se comunicar com a sociedade. Também foram
usados os relatórios fornecidos pelos diferentes setores.
Realizações – O UNIFIEO possui um setor de Marketing que produz conteúdos e os
disponibilizam em site e redes sociais da IES. O portal do UNIFIEO na Internet é um dos canais mais
importantes de comunicação da IES com o público.
O UNIFIEO, a fim de socializar a produção de conhecimento e seus serviços, mantém vários
canais de comunicação voltados aos alunos, professores, funcionários e à comunidade externa. Cada
canal visa atender às necessidades de cada público, de maneira a atingir os objetivos de divulgação,
sejam eles voltados para a promoção dos Processos Seletivos da Graduação, das Tecnologias e da
Pós-Graduação, ou ainda para a promoção de ações de prestação de serviços.

Veículos de comunicação interna e externa

Personalizada
Alunos, professores e funcionários são contatados por correspondência impressa ou por meio
de sistema informatizado, sempre e de acordo com a natureza do assunto a ser tratado.

Root User
Recurso eletrônico utilizado para o envio de Portarias, Comunicados e outros atos
administrativos para professores e funcionários.
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Publicações

a) EDIFIEO

A EDIFIEO - Editora da Fundação Instituto de Ensino para Osasco é responsável pelas obras
paradidáticas da Série Opvscvla voltada à comunidade acadêmica e pela publicação de uma série de
livros e revistas, tanto impressas como em meio eletrônico. As revistas eletrônicas estão
disponibilizadas na íntegra no site do UNIFIEO e são:







REVISTA UNIFIEO. CADERNO DE PESQUISA IFIP;
REVISTA ACADÊMICA DIREITOS FUNDAMENTAIS;
REVISTA PIBIC;
REVISTA DA PÓS-GRADUAÇÃO;
REVISTA DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS.

Site UNIFIEO e Redes Sociais

São veículos de comunicação ágeis e dinâmicos acessados pelas comunidades, interna e
externa. Facilitam o acesso às inúmeras informações sobre os cursos de Graduação, Graduação
tecnológica, Pós-Graduação e extensão, bem como informações específicas de diversos setores do
UNIFIEO, entre eles CPA, Biblioteca, Secretaria Geral, PIBIC, PIM.

Intranet

A Intranet do UNIFIEO é utilizada por professores e funcionários para o agendamento de
espaços, de equipamentos junto ao Departamento de Audiovisual, de chamado técnico do
Departamento de Tecnologia e Informação, e acesso ao webmail. Este canal é utilizado também para
divulgação de comunicados diversos de interesse de funcionários e professores.
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CAT – Central de Atendimento Telefônico

A Central de Atendimento Telefônico – CAT presta informações sobre os cursos e serviços
da Instituição ao público interno e externo, além de ser o canal de recebimento de reclamações e de
sugestões.

Comunicação visual – Mídia Exterior

É realizada através da divulgação de panfletos, faixas, mídias sociais, e painéis direcionados
ao grande público. Complementa a divulgação por ser de grande impacto. Nestes espaços são
divulgadas ações publicitárias, como as divulgações das inscrições do Processo Seletivo e PósGraduação, além de informações de cunho social.

A Biblioteca na Sociedade

A Biblioteca presta serviço, à comunidade acadêmica, de consulta do acervo de bibliografias,
impressas e digitalizadas; renovação; permuta e doações para outras Bibliotecas e aquisição de
materiais para incorporação ao acervo.

Ações estratégicas
Para divulgação das informações relativas aos cursos oferecidos e às atividades de cunho
social, o UNIFIEO utiliza diversos recursos, a saber:
a) Uso da rede social: Facebook, YouTube e LinkedIn;
b) Uso de vídeos dos Gestores elaborados para informar alunos, comunidade em geral;
c) Uso de WhatsApp para envio de informações aos alunos e comunidade;
d) Contato direto com diretores de escolas de ensino médio;
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e) Contato com setor Público – Prefeituras das cidades da região de Osasco – SP;
f) Contato com empresas da região de Osasco – SP;
g) Tour UNIFIEO – Visita monitorada para apresentar o Campus Universitário à comunidade
de Osasco e região.
Potencialidades – A CPA avalia como positivas as formas de divulgação das informações ao
público externo e interno. O Site do UNIFIEO é atualizado com frequência e houve uma melhora
significativa na atuação das mídias sociais, como Facebook e Instagram, LinkedIn e também
WhatsApp.
Fragilidades – Em 2020, a revista FIEO em Foco, que era publicada mensalmente, continua
suspensa e nenhum livro foi publicado pela EDIFIEO, assim como as visitas guiadas não ocorreram
por motivo de pandemia.
Recomendações – A CPA recomenda que volte a publicação da revista FIEO em FOCO,
mesmo que seja no formato eletrônico. Indica também, maior engajamento da IES com as mídias
sociais, isto vem ocorrendo, mas ainda é bastante tímida. A CPA sugere que o UNIFIEO faça um
planejamento estratégico para o próximo triênio, considerando a enorme necessidade de melhorar sua
comunicação com a comunidade, que ainda desconhece seus cursos de Graduação e Pós-Graduação.

Análise comparativa com os relatórios Parciais I e II – Dimensão 4

Nos últimos 3 anos a CPA observa que a IES possui diferentes canais de comunicação com as
comunidades externa e interna. O site institucional possui informações sobre Notícias, Aconteceu no
UNIFIEO e UNIFIEO NA MÍDIA, divulgando palestras e eventos. Também se observa a divulgação
dos serviços de atendimento às comunidades interna e externa, como as Clínicas de Estética,
Psicopedagogia e Fisioterapia.
Os relatórios de avaliação institucional, contendo resultados de avaliações internas e externas,
estão disponibilizados no site institucional, permitindo o acesso a qualquer pessoa, das comunidades
interna e externa.
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Dimensão avaliativa 9 – Políticas de atendimento aos estudantes

Planejamento – A CPA obteve os dados das informações e relatórios fornecidos pelo CAEF
(Centro de Apoio ao Estudante FIEO), PDI e reuniões com Coordenadores e gestores da IES.
Realizações e Resultados - A CPA verifica que o item 3.1.1 do PDI 2017-2021 trata da
política de atendimento aos discentes. Constatou que há uma política de acolhimento e recepção ao
discente e verifica a disponibilidade de professores e coordenadores extraclasse, dando
esclarecimentos e orientação aos alunos e ex-alunos em relação a dúvidas ou eventuais dificuldades
encontradas ao longo de sua carreira profissional.
Foi possível observar que os alunos possuem diversos canais de acesso aos diferentes níveis
da hierarquia organizacional do UNIFIEO, desde o professor em sala de aula, passando pelos
Coordenadores de Curso até à Reitoria da IES.
A IES oferece Programas de Monitoria (PIM) e de Iniciação Científica (PIC) consolidados e
institucionalizados e com ampla divulgação, ocorrendo por meio de editais próprios e processo
seletivo público. A CPA observa que no ano de 2020 estes programas foram paralisados devido a
pandemia.
São ofertados programas de nivelamento em Matemática e Língua Portuguesa aos alunos
ingressantes e transferidos de outras IES para o UNIFIEO. A CPA verificou que este programa não
sofreu interrupção em 2020.
A IES, ao longo dos anos, estruturou diversas ações, programas e ambientes de apoio aos
discentes, a exemplo da reestruturação da Secretaria Geral proporcionando aprimoramento no
atendimento ao aluno presencial e on-line. A secretaria on-line, disponibilizada no site institucional,
assim como o sistema acadêmico (TOTVS), permitem aos discentes realizar pleitos de documentos
junto a esta secretaria, necessitando comparecer fisicamente apenas para retirar aquilo que foi
solicitado.
A CPA verificou que algumas ações que apoiam a formação do aluno, acontecem de forma
descontinuada, aberta às comunidades interna e externa, como por exemplo, jogos universitários,
campeonatos esportivos, corridas e caminhadas (Santo Antônio, Comemorativa 50 Anos FIEO,
AnosCar), além de ginásio poliesportivo e salas de ginástica disponíveis fora do horário de aula e
finais de semana.
O Centro de Apoio ao Estudante FIEO – CAEF tem como missão atender os alunos dos
diversos cursos oferecidos pelo UNIFIEO, quanto aos aspectos profissionais e/ou acadêmicos, em
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várias frentes, a saber: Atendimento ao estagiário; Atendimento psicológico; Encaminhamento
profissional e Fidelidade aos egressos.

Atendimento Ao Estagiário

O Serviço de Atendimento ao Estagiário, mediante convênios com empresa, oferece aos
alunos devidamente matriculados estágios nas diversas áreas do saber. O objetivo é garantir ao aluno
a realização de estágios vinculados às atividades curriculares e outras, de caráter prático e
profissional, orientando o aluno quanto à adequação das atividades de estágio conforme o curso de
Graduação, legislação vigente e procedimentos legais para a realização do estágio. O público-alvo
são os alunos dos Cursos de Graduação do UNIFIEO.

Atendimento Psicológico

O Serviço de Atendimento Psicológico aos alunos é destinado a todo o corpo discente do
UNIFIEO. Destina-se a auxiliar os estudantes na resolução de conflitos ou problemas vividos no
cotidiano. O objetivo é atender o aluno, após triagem, para que ele possa ser reintegrado na vida
acadêmica, além de auxiliá-lo na busca de soluções para problemas cotidianos, que podem levá-lo ao
desajuste emocional com reflexo negativo ao rendimento escolar. O público-alvo são os alunos de
Graduação, Pós-Graduação e eventualmente professores e funcionários.
A CPA verificou que neste ano de 2020 a IES não ofereceu este serviço de Atendimento
Psicológico.

Encaminhamento Profissional

O objetivo é orientar os alunos na sua inserção ao mercado de trabalho, disponibilizando as
oportunidades de estágios e vagas oferecidas. Semestralmente é feita uma “Feira de Recrutamento e
Seleção”, com participação de Agentes de Integração e Empresas de Consultoria em Recursos
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Humanos para seleção e captação de currículos de alunos. O público-alvo são os alunos e ex-alunos
de Graduação do UNIFIEO. Em 2020 não aconteceu esta Feira por motivo de Isolamento Social
imposto pela Pandemia.



Setor de Negociação
O UNIFIEO mantém um serviço de negociação responsável para, juntamente com os alunos

em débito com a Instituição, encontrarem caminhos e solução sem, contudo, sobrecarregar os
orçamentos familiares.



Concessão de Bolsas e Descontos

Ex-alunos UNIFIEO - A FIEO oferece diversos descontos para ex-alunos que retornam a IES.
Bolsa de Estudos – CABES - A FIEO distribui Bolsa de Estudos para alunos
comprovadamente carentes. A comissão pode oferecer desconto na mensalidade do aluno que
comprovar a necessidade do benefício para continuar os seus estudos. O desconto pode ser oferecido
desde o 1º semestre de Curso.
Convênios Públicos - O UNIFIEO mantém convênio com diversas Prefeituras, Grêmios e
Câmaras Municipais, fornecendo desconto a seus funcionários
Convênios Particulares - O UNIFIEO mantém convênio com Empresas, Sindicatos,
Cooperativas, Condomínios e Associações. A lista pode ser acessada no site do UNIFIEO.
Potencialidades – De forma geral, observa–se que a IES não mediu esforços para os
atendimentos mesmo no período de pandemia. O setor de bolsas de estudo foi bastante atuante neste
período. Foi o que a CPA constatou nos relatórios do setor.
Fragilidades – No setor de atendimento psicológico não foi oferecido neste ano de 2020.
Recomendações – A CPA verifica que esta é uma das dimensões fortes do UNIFIEO. Isto é
devido ao trabalho efetuado por todos os setores. Entretanto, é necessário um fortalecimento no
atendimento, principalmente apoio psicológico, que é um setor extremamente importante da IES,
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principalmente neste período de isolamento social. Há necessidade de oferecer atendimento por um
profissional capacitado, como sempre aconteceu no UNIFIEO.

Análise comparativa com os relatórios Parciais I e II – Dimensão 9

Uma análise temporal, nos últimos quatro anos, das avaliações dos alunos de Graduação
referente ao Atendimento dos diferentes setores da IES está no Gráfico 41 a seguir.
Observa-se que para os alunos de Graduação, os diferentes atendimentos apresentaram uma
melhora significativa nos dois últimos anos. Principalmente em 2019, com exceção da Secretaria
Geral, para metade dos alunos, os serviços prestados precisam de aprimoramento.
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Avaliação Positiva x Ano dos Atendimentos
prestados pelos diferentes setores

2019

2018

2017

2016
51

Estacionamento.

58

29

Negociação.

52
51

30

53
CAEF.

45
47

29

49
62
CABES.
24

30

Inspetores.

65

74
73

31

6
Tesouraria.

76
75
25

7
Coordenador(a) do Curso.
19
Secretaria Geral.

14

64
30

28

68

45
43

%
Gráfico 41 – Avaliação do atendimento dos diferentes setores em função do Ano. De 2016 a 2019

Em 2019 os alunos de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado, também avaliaram a IES no
quesito Atendimento aos Alunos e o resultado é positivo para todos os serviços. Os resultados e
gráficos estão no relatório Parcial II.
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Eixo 4 - Políticas de Gestão
Neste Eixo as dimensões avaliadas foram: Dimensão 5 que trata das Políticas de Pessoal;
Dimensão 6 que trata da Organização e Gestão da Instituição e Dimensão 10 que trata da
Sustentabilidade Financeira.

Dimensão avaliativa 5 – Políticas de Pessoal

Planejamento – A CPA avaliou a dimensão referente à Políticas de Pessoal por meio de
análise de documentação produzida pelas instâncias gerenciais da IES.
Realizações - Coerente com as Diretrizes contidas no PDI, o UNIFIEO deu continuidade às
políticas de pessoal tanto nos setores acadêmicos quanto nos setores técnicos-administrativos.

Capacitação docente
Com relação à política de capacitação docente e formação continuada, a CPA observou que a
IES tem plano de carreira protocolado no Ministério do Trabalho para o corpo docente e que é bem
estruturado. Ficou evidente, na leitura dos documentos oficiais, que existem oportunidades para os
docentes realizarem sua formação continuada na IES nos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e
Stricto Sensu. Foi possível verificar que nos últimos anos um número considerável de professores
(pelo menos 15 professores) fizeram sua Pós-Graduação no UNIFIEO de forma gratuita.
A CPA observou também que há participação de docentes em eventos científicos nos
documentos oficiais, mas o apoio financeiro pela condição deficitária da IES está bastante limitado,
muito diferente de outros momentos da instituição.
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Capacitação para o corpo técnico-administrativo
Com relação à política de capacitação e formação continuada para o corpo técnicoadministrativo, a CPA verificou em análise documental, que não há documento no qual conste o Plano
de Capacitação interna para o Pessoal Técnico-Administrativo. O processo de capacitação não se dá
com base em publicação de editais que permitam sua ampla divulgação e concorrência interna à IES.
No entanto a CPA observa em documentos, que a IES concede bolsas integrais ou parciais
para que estes possam cursar Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu (Mestrado / Doutorado),
com redução de jornada de trabalho e sem descontos em proventos. Atualmente, em face das
dificuldades no âmbito financeiro, não há auxílio para participação em eventos técnicos-científicos
(passagens e diárias), mas tal prática é incentivada pela IES.

Capacitação para o corpo de tutores presenciais e a distância
A CPA verificou que o UNIFIEO oferece cursos em EAD há mais de 13 anos, o que permitiu
à IES se apropriar das ferramentas e treinar docentes conteudistas e docentes-tutores para o
desenvolvimento de material e para prestar o apoio que os discentes de EAD precisam para realizar
as tarefas acadêmicas e garantir o aprendizado para a formação que a IES está propondo.
O UNIFIEO conta com o Núcleo de Ensino a Distância, que tem a responsabilidade de
monitorar o trabalho dos tutores e é fundamental na orientação aos alunos e na mediação deles.
A CPA constatou que a IES, além do trabalho na plataforma Moodle tem as atividades
presenciais realizadas pelos tutores. Investe na produção dos materiais didáticos, procura garantir a
formação continuada dos tutores na capacitação para o uso das mídias, das TICs. Observou-se
também que, da mesma maneira que os demais docentes e, também, técnicos administrativos, os
tutores têm a possibilidade de participar de cursos para melhorar seu trabalho profissional. No
entanto, nos últimos anos, devido aos problemas financeiros enfrentados pela IES, a participação em
eventos e cursos externos é bastante reduzida.
Potencialidades – Experiência comprovada em cursos na modalidade de EAD; investe em
docentes conteudista e docentes tutores; possui um Núcleo de Ensino a Distância; investe na produção
de materiais didáticos.
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Há incentivo comprovado de que a IES oferece aos professores a oportunidade para sua
formação continuada na própria IES, nos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu.
Há incentivo comprovado de que a IES oferece aos funcionários técnico-administrativo a
oportunidade de fazerem os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu.
Fragilidades – Devido a problemas financeiros houve pouca ou quase nenhuma participação
em eventos e cursos para capacitação.

Não há plano de capacitação para o corpo Técnico-administrativo
Recomendações - A CPA indica que a IES deva ampliar o investimento na área de EAD,
principalmente na capacitação de tutores e professores além de intensificar a produção de conteúdo.
Também sugere que a IES providencie o plano de capacitação para o Corpo Técnico-Administrativo.

Análise comparativa com os relatórios Parciais I e II – Dimensão 5
Esta dimensão, que trata das Políticas de Pessoal, não foi avaliada nos outros relatórios
parciais. No entanto, os dados apontados para esta dimensão, fazem referência aos últimos 3 anos.
O que a CPA identificou é que, neste período, devido às restrições financeiras, algumas ações
que no passado eram comuns, por exemplo, o incentivo e ajuda financeira para professores e
funcionários técnicos-administrativos realizarem seus cursos de aperfeiçoamento, deixaram de
existir, cursos de socorristas que eram oferecidos todos os anos também não acontecem mais.
A CPA observou também a redução acentuada de funcionários devido a diminuição de alunos
matriculados.

Dimensão avaliativa 6 – Organização e gestão da instituição
Planejamento – A CPA avaliou a dimensão referente à gestão institucional por meio de
questionário, documentação produzida pelas instâncias gerenciais da IES. Professores participaram
de avaliação online por meio do Google Forms.
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Realizações - Coerente com as Diretrizes contidas no PDI, o UNIFIEO deu continuidade à
política de gestão participativa tanto nos setores acadêmicos quanto nos setores administrativos.
Também, conforme constou dos relatórios anteriores, o UNIFIEO recuperou e/ou reviu todos os
regulamentos, normas acadêmicas e administrativas, trabalho este que foi realizado pelos próprios
interessados, embora, em alguns casos, tais documentos passaram pela aprovação da instância
imediatamente superior.
A CPA tomou conhecimento que as políticas institucionais, até agora definidas, encontramse implantadas, embora tenham ocorrido alguns ajustes em 2019 e 2020.
Informam e esclarecem o Reitor e Pró-Reitores do UNIFIEO, que tais políticas sempre
requerem revisão com o intuito de melhoria das mesmas e, dependendo do impacto na vida
institucional e de novas medidas governamentais, são discutidas e aprovadas no CONSU, CONSEPE
e Colegiados de Cursos.
A IES apresenta no Quadro 9 sua Matriz Organizacional. Conforme organograma é possível
verificar que o UNIFIEO apresenta um Reitor, quatro Pró-Reitores, sendo que um deles é o PróReitor Acadêmico, as Coordenações de Cursos, uma Secretaria Geral e uma Divisão de Tecnologia
da Informação – DTI. A Secretaria Geral, juntamente com o DTI, mantém atualizado o conjunto de
informações relacionadas ao cômputo de faltas, notas, trancamentos, transferências dos alunos entre
outras. O corpo discente pode acompanhar diariamente o lançamento de faltas e atribuições de notas
por meio do sistema de intranet. O sistema também é utilizado pelo corpo docente com o mesmo
objetivo. Na IES há murais espalhados para informações sobre calendário letivo, portarias, horários
e prazos dos processos acadêmicos.
A CPA verificou que as reuniões do Colegiado, com seus respectivos Coordenadores de Curso
acontecem regularmente durante o semestre, assim como as reuniões dos Coordenadores de Curso
com a Pró-Reitoria Acadêmica acontecem mensalmente. No ano de 2020 estas reuniões ocorreram
de forma virtual. Já as reuniões dos Conselhos (CONSEPE e CONSU) são realizadas ao final de cada
semestre letivo. A CPA observou que todas as reuniões são registradas em Atas. A CPA também
verificou que todos os Cursos realizam reuniões mensais com o NDE (Núcleo de Docente
Estruturante). Em 2020 as reuniões do NDE de cada curso ocorreram de forma virtual.
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Quadro 9 – Organograma do UNIFIEO - 2019
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Avaliação da Gestão da IES pelos professores

Os professores avaliaram a Gestão da IES neste ano de 2020. Os resultados estão nos gráficos
a seguir.

Quanto à Coordenação de Curso

Gráfico 41 - A Coordenação do Curso tem acompanhado todo o processo de desenvolvimento
das atividades acadêmicas de forma remota. (Para professores em mais de um curso, deixe a
avaliação nos comentários abaixo)
Quanto a Pró-Reitoria Acadêmica

Gráfico 42 - A Pró Reitoria Acadêmica tem acompanhado todo o processo de
desenvolvimento das atividades acadêmicas de forma remota
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Quanto a Reitoria

Gráfico 43 - A Reitoria tem acompanhado tanto o processo de desenvolvimento das
atividades acadêmicas de forma remota como a gestão eficiente de toda a instituição

Os resultados mostram que tanto a Coordenação de Curso, como Reitoria e Pró-Reitoria
Acadêmica foram muito bem avaliadas pelos professores. Isto é, a Gestão do UNIFIEO tem
acompanhado todo este processo de desenvolvimento das atividades acadêmicas de forma remota
com muita eficiência. É o que se pode observar nos Gráficos 41, 42 e 43.

Secretaria Geral

A Secretaria Geral é o setor responsável pelo assentamento dos registros acadêmicos de todos
os cursos ministrados no Centro Universitário FIEO.
Visando sempre melhores condições de trabalho, revertendo em melhor qualidade de
atendimento aos alunos, professores, candidatos e comunidade externa, que necessitam dos serviços
da Secretaria Geral, a CPA analisou as atividades desenvolvidas em 2020 comparando-as às metas
previstas, tendo observado coerência e até ampliação do esperado.
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Potencialidades – A CPA verificou, por meio de atas, que há um número considerável de
reuniões dos gestores durante o semestre, o que implica em discussões importantes para a melhoria
das condições de ensino, mesmo em 2020 onde a maioria das reuniões foi realizada de forma remota.
A avaliação da Reitoria e Pró–Reitoria Acadêmica e Coordenação de Cursos, segundo
resultado da Avaliação Institucional, de acordo com os professores é positiva.
Na Secretaria Geral a CPA observa que os trabalhos são desenvolvidos satisfatoriamente,
atendem todas as solicitações nos prazos previstos.
O NDE (Núcleo Docente Estruturante) está presente em todos os cursos e atende às exigências
do MEC.
Fragilidades – A CPA verifica em documentos apresentados que há certa precariedade em
alguns setores/cursos na elaboração de atas de reuniões e relatório do setor, assim como alguns cursos
não apresentaram os seus PPCs atualizados.
Recomendações – A CPA recomenda que a IES solicite aos coordenadores de setores e
cursos, documentos pertinentes aos mesmos, por exemplo, todas as atas de suas reuniões e a
elaboração dos PPCs de acordo com as novas exigências do MEC.

Análise comparativa com os relatórios Parciais I e II – Dimensão 6
Quando se analisa as avaliações que ocorreram nestes últimos 3 anos, que constam nos
relatórios Parciais I e II, referentes aos gestores da IES, há uma melhora acentuada na avaliação da
Reitoria, Pró-Reitorias e Coordenações de Curso. Ou seja, este resultado indica que os Gestores atuais
estão no caminho certo para a reestruturação da IES.

Dimensão avaliativa 10 - Sustentabilidade Financeira
Planejamento - A CPA avaliou a dimensão referente à Sustentabilidade financeira por meio
de análise de documentação produzida pelas instâncias gerenciais da IES.
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Realizações – A CPA verifica que a sustentabilidade Financeira do UNIFIEO vem passando
por enormes dificuldades, uma vez que houve redução acentuada no número de alunos.
A receita principal da IES para pagamento das suas despesas e manutenção das atividades
administrativas e acadêmicas vem do pagamento das mensalidades pelos discentes.
A CPA pode constatar que, após o pico da crise no final de 2015, conforme relato observado
em documentos e relatórios, o UNIFIEO iniciou um processo de ajustes no seu quadro de pessoal
técnico e docente, com vistas a garantir a oferta dos cursos sem prejuízo para a formação dos alunos
e desenvolvimento das atividades acadêmicas.
É possível verificar que as medidas tomadas estão em consonância com o anexo do PDI, onde
se vê que a IES está tomando medidas em todas as áreas para o ajuste das despesas e receitas.
A CPA também verificou que as atividades, tanto administrativas quanto acadêmicas estão
sendo mantidas, com redução em algumas delas, mas sem prejuízos que possam comprometer
significativamente a formação dos alunos. As aulas teóricas e práticas se mantêm; a manutenção
predial e dos laboratórios estão funcionando, não faltando material para os laboratórios; o acervo da
Biblioteca vem se mantendo e se renovando na medida do possível; as atividades de pesquisa, embora
minimizadas na Graduação, continuam na Pós-Graduação; ofertas de bolsas estão sendo mantidas.
Continua ofertando serviços à comunidade nas suas clínicas pedagógicas dos cursos de
Psicopedagogia e Estética e no Núcleo de Práticas Jurídicas. Em 2020 os serviços prestados à
comunidade foram bastante reduzidos, devido ao isolamento social imposto pela pandemia.
A IES continua oferecendo bolsas de estudo e descontos aos alunos.
A CPA verificou também que os pagamentos de funcionários técnicos administrativos estão
mantidos em dia e cumpridos integralmente. Houve, em 2020, adequações devidas as restrições da
pandemia. Na questão dos docentes, em 2020, a maioria recebeu em dia e integralmente os seus
salários, no entanto alguns professores, que possuem salários maiores, também receberam em dia mas
não integralmente, como pode ser verificado nos próprios holerites.
A CPA também observou que não há depósito do FGTS para todos os funcionários (técnicoadministrativo e docente) desde 2017.
É claro em todos os documentos que há um déficit financeiro da IES mas fica evidente que
houve mudança de gestores e o novo PDI reflete esse novo momento.
Potencialidades - Apesar de todos os problemas neste setor, que implicam em todos os outros
setores, a CPA observou que a IES vem fazendo esforços imensos para cumprir todas as suas
obrigações.
As aulas foram mantidas, a manutenção predial e dos laboratórios estão funcionando, a oferta
de bolsas de estudo continua, tanto na Graduação como na Pós-Graduação.
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Fragilidades – Falta de alunos, falta de recursos para implementar melhorias, diminuição da
oferta de serviços à comunidade, mesmo antes do período de pandemia (2020), não pagamento
integral dos funcionários.
Recomendações – A CPA recomenda que a IES constitua uma equipe em gestão
financeira/acadêmica com foco especificamente a auto sustentabilidade da IES e que a mesma
proponha, de fato, ações que venham contribuir com uma maior receita para instituição.

Análise comparativa com os relatórios Parciais I e II – Dimensão 10
Esta dimensão não fez parte das avaliações parciais. Entretanto, todos os dados e análises que
constam nesse relatório e que tratam da sustentabilidade financeira foram obtidos, considerando os
últimos 3 anos.
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Eixo 5. Infraestrutura física
Neste Eixo a dimensão avaliada é a 7, que trata da Infraestrutura da IES.

Dimensão avaliativa 7 – Infraestrutura física

Planejamento - A CPA avaliou a infraestrutura física da instituição por meio dos relatórios
de setores, site do UNIFIEO. Não constaram nas avaliações institucionais (questionários dos alunos
e professores) em 2020, questões referentes à Infraestrutura Física da IES. Visitas da CPA às
instalações.
Realizações – A CPA verificou que quanto ao espaço físico, a instituição hoje conta com o
campus na cidade de Osasco. O Campus Vila Yara que possui 70.521,50 m2 de área construída.
Abriga todos os cursos de Graduação e Pós-Graduação, além de Biblioteca, laboratórios, auditórios,
anfiteatros, complexo esportivo, capela e espaço de conveniência.

a) Campus Vila Yara: vista aérea
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b) Campus Vila Yara: vista parcial interna do complexo

A CPA observa que a IES dispõe de infraestrutura que excede suas necessidades atuais, sendo
adequada às demandas originadas por suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como à
guarda e manutenção da documentação e registros em geral.
Em visita às instalações a CPA verificou que as salas de arquivos garantem a guarda e
manutenção da documentação, todas as salas administrativas são adequadas às atividades em número
e requisitos de conforto, iluminação ventilação, segurança e conexão à internet.
O UNIFIEO tem infraestrutura física suficiente e com folga para as atividades atuais,
entretanto a CPA observa que não dispõe de recursos tecnológicos diferenciados.
Observa-se que as salas de professores das graduações constituem-se em espaços coletivos
com escaninhos, mesas e cadeiras, contendo estações de trabalho privativo sem apropriação para
determinado docente. São adequadas em termos de vagas, iluminação, ventilação, acessibilidade e
acesso à internet.
Verificou-se que há salas específicas para Coordenadores de Curso e Chefes de Departamento.
Toda a estrutura da IES está contemplada no Plano de Manutenção Predial, elaborado em
2019. A CPA verificou que no PDI contempla o plano de manutenção, e resoluções internas
demonstram a institucionalização das normas que tratam do uso dos espaços.
Na questão da acessibilidade, a CPA observa que ela está assegurada por meio de 5 elevadores
e rampas de acesso. Existe piso tátil nas entradas dos ambientes e linha guia onde não possui,
atendendo NBR9050.
Para os atendimentos discentes, a CPA verificou que, além das salas, laboratórios, auditórios,
espaços de convivência e demais espaços físicos que contemplam a formação acadêmica, a IES conta
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com a Ouvidoria, secretarias físicas e online e Centro de Atendimento ao Estudante da FIEO - CAEF.
A acessibilidade está assegurada assim como a manutenção patrimonial.
A CPA constatou que os espaços de convivência e de alimentação estão adequados em termos
de área, limpeza, segurança, iluminação e ventilação. Em todos os corredores a IES possui um amplo
acervo de obras de artes, como pinturas e gravuras, o que se constitui num importante patrimônio da
IES. A IES possui uma estrutura esportiva, com quadras e ginásio poliesportivo. Possui ainda cantinas
e restaurantes. Ainda neste caso, a acessibilidade está assegurada assim como a manutenção
patrimonial é observada nos espaços de convivência e alimentação.
Nas visitas às dependências, a CPA verificou que o UNIFIEO dispõe de laboratórios nas
diversas áreas de conhecimento em que oferece seus cursos. Podem-se destacar o ativo Núcleo de
Práticas Jurídicas, as Clínicas de Fisioterapia e Psicopedagogia, estúdios de rádio e TV, laboratórios
de química, física, biologia, línguas, informática, fotografia, entre outros. Para o curso de Educação
Física, dispõe de ginásio de esportes, sala de musculação, sala de dança, quadras de basquete e outras
modalidades esportivas. Possui também laboratórios de informática em número suficiente.
Considerando uma autoavaliação das condições de infraestrutura destinada à CPA, ela conta
com uma sala com computador conectado, armários, mesas e cadeiras. Este ambiente é arejado,
iluminado, acessível e limpo. Está apto ao pleno desenvolvimento de suas atividades, incluindo
análise de dados coletados e atividades ligadas à postagem de dados na internet e demais meios de
divulgação. As condições físicas e tecnológicas atendem aos métodos de trabalho previsto no PDI.
Entretanto, não dispõe de recursos tecnológicos inovadores

Bibliotecas
A Biblioteca Professor Dr. Luiz Carlos de Azevedo, criada em 1969 possui uma área de
1.086,01 m2, tendo seus ambientes assim distribuídos: no subsolo o atendimento ao usuário, acervo,
sala de estudo em grupo, Biblioteca Comunitária, Videoteca, sala de reuniões e sala de materiais em
processamento. Possui um acervo de 142.234 volumes de livros e materiais especiais, 6.411 títulos
de periódicos, sendo 1. 768 correntes. As obras existentes são fundamentais para dar suporte aos
cursos desenvolvidos pelo Centro Universitário, em diversas áreas do conhecimento humano. Faz
parte do acervo uma coleção de 842 obras raras do se. XVII ao XIX e as coleções brasilianas e
Coleção Rui Barbosa. Todo acervo está informatizado e pode ser consultado em rede on-line, na
página da Biblioteca, no site www.unifieo.br. Também inúmeros acervos particulares importantes
foram incorporados e encontram-se mencionados a seguir.
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Biblioteca Comunitária - Criada para atender a comunidade, é composta por mais de 2.700
obras de literatura estrangeira traduzida, que são emprestadas a toda comunidade mediante cadastro.
Quando da apresentação do cartão para uso da Biblioteca Comunitária, o usuário se compromete a
respeitar as Normas da Biblioteca Circulante. O empréstimo vale por 7 dias úteis, podendo ser
renovado por mais 9 vezes, desde que não haja reserva para outro usuário. Para o cadastro do usuário
é fundamental a apresentação de RG e comprovante de residência.
Biblioteca Digital - A Biblioteca Digital tem como objetivo principal disponibilizar e difundir
aos usuários o acervo da produção acadêmica e científica produzida no UNIFIEO. Também faz parte
desse acervo, coleções de periódicos cujo conteúdo se apresenta no formato digital. Atualmente
contamos com 234 dissertações do Mestrado em Direito e 60 do Mestrado em Psicologia Educacional.
Biblioteca Prof. Segismundo Spina - Instalada em sala própria, é composta por 4.066
volumes especializados em filologia, história da literatura, linguística, cultura medieval
(cancioneiros), dicionários, vocabulários filosóficos e de linguística, musicais e de artes gráficas e
camonianas. Este acervo encontra-se à disposição para pesquisadores por meio do site unifieo.br.
Biblioteca Prof. Manoel Vitor de Azevedo - No ano de 2008, por especial dedicação do
prof., Dr. Luiz Carlos de Azevedo, foi incorporada a Biblioteca de seu pai Professor Manuel Vitor de
Azevedo, que aqui lecionou por muitos anos. Esse acervo é composto por obras de sua autoria, a
maioria de natureza religiosa e literária. Constam dele, ainda, outras de literatura, história e política,
totalizando cerca de 900 livros. Entre as obras, encontram-se também objetos pessoais, como
diplomas honoríficos e fotos. Esse acervo já processado é mantido em sala especial, separado dos
demais, à disposição para pesquisa.
Acervo Prof. Dr. Luiz Carlos de Azevedo - Por decisão da família, esse acervo foi doado
para compor as Bibliotecas Prof. Dr. Luiz Carlos de Azevedo. Esse acervo encontra-se na sala de
estudo individual da Biblioteca Professor Dr. Luiz Carlos de Azevedo, contendo 1.245 títulos e 1.716
exemplares. Autor de vários livros, artigos, resenhas, mantinha obras relacionadas à história do
Direito, à cultura e à história de vários países. Também constam dele obras raras na área jurídica.
Tudo isso está disponível para consulta no site da Biblioteca.
Biblioteca Ministro Antônio José da Costa e Silva - Em junho de 2013 a Biblioteca recebeu
1.234 volumes correspondentes à Biblioteca de Dr. Luiz Fernando da Costa e Silva e que pertenceram
à Biblioteca de seu avô, Ministro Dr. Antônio José da Costa e Silva. O acervo é específico em Direito
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Penal, nacional e estrangeiro, nas línguas portuguesa, alemã, italiana, francesa e espanhola. Algumas
obras foram manuscritas pelo Ministro Antônio José da Costa e Silva, a respeito do Código
Penal. Esse acervo encontra-se disponibilizado no site em página da Biblioteca.
Biblioteca Prof. Nuno Fidelino de Figueiredo - Em 23 de agosto de 2013, o Dr. Nuno
Fidelino de Figueiredo e sua filha Fernanda Figueiredo ofereceram a doação da Biblioteca de sua
propriedade. Trata-se de acervo nas áreas de artes, literatura, história, economia internacional e
empresarial, especialmente da América Latina. O acervo dessa Biblioteca encontra-se em
processamento técnico, com grande parte pronta e disponibilizada em sala especial para pesquisa.
Também fazem parte da doação a mesa e a cadeira do professor, as estantes, armários e a máquina de
escrever.
Biblioteca Prof. Alfredo Bosi - Professor Alfredo Bosi, de vastíssima biografia intelectual, é
Professor Emérito de Literatura Brasileira da Universidade de São Paulo, e Cadeira nº 12 da ABL.
Escritor de inúmeras obras e palestrante de centenas de palestras, ofereceu ao UNIFIEO o seu acervo
formado ao longo de 50 anos de estudo e docência, com aproximadamente 2.500 obras divididas em
algumas grandes áreas, como Filosofia, Ciências Sociais, Literatura Brasileira, Literaturas
Estrangeiras, História do Brasil, Saúde Pública e Psicologia. Também fazem parte desse acervo a
mesa e a cadeira do professor, as estantes para acondicionar as obras e a máquina de escrever. Esse
acervo encontra-se em processamento técnico para posterior disponibilização a alunos, professores e
público em geral.
A CPA observou que a Biblioteca conta com sistema antifurto, que consiste na colocação de
etiqueta magnética em todas as obras, e com sistemas de prevenção a incêndio. A sinalização e
iluminação são adequadas aos ambientes, o que facilita a circulação de usuários. O sistema de
ventilação é controlado por ventiladores e ar condicionado.
O acervo é todo informatizado e são disponibilizados em todos os andares terminais em rede
para localização de obras por autor, título, assunto, série etc.
A Biblioteca possui salas para estudo em grupo, que permitem a reunião de alunos para
pesquisa em ambiente próximo ao acervo. No andar superior, encontram-se espaços silenciosos para
estudo individual, com cadeiras confortáveis e mesas com instalação elétrica para uso de notebooks.
Os horários de atendimento são: Segunda a sexta-feira: das 7h às 22h; Sábados: das 8h às 13h.
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A CPA observou também que a Biblioteca possui um conjunto de regras e normas que
orientam e dão suporte a funcionários e usuários pesquisadores para o bom funcionamento dos
serviços prestados e o uso das suas instalações. O Regulamento é disponibilizado no site, as Normas
da Biblioteca Circulante, nos murais e em folder nos balcões de atendimento.

Recursos de tecnologias de informação e comunicação
Na verificação dos recursos de tecnologia de comunicação e informação existentes na IES, a
CPA observa que são suficientes para atender o que consta no PDI, e viabilizam as ações acadêmicos
administrativas através de computadores com acesso à internet, sinal wifi, equipamentos como
datashows, sistema de comunicação dos servidores via rádio, site do Unifieo além de interatividade
via mídias sociais.
A CPA observou que a IES utiliza recursos como LinkedIn, Instagram, homepage, Facebook,
e-mail institucional, fale conosco e WhatsApp. No entanto, a IES não dispõe de recursos
comprovadamente inovadores.
Potencialidades – A CPA destacou as condições da Biblioteca, denominada Professor Dr.
Luiz Carlos de Azevedo, localizada no Campus Vila Yara. A sua relevância pode ser percebida por
abrigar uma série de outras Bibliotecas particulares que foram doadas à IES, compondo um acervo
extremamente qualificado. Docentes, discentes e mesmo a comunidade externa têm acesso às
instalações da Biblioteca em horários compatíveis com as atividades acadêmicas. Há terminais de
computadores disponíveis para a consulta, salas específicas para estudo. Há base de dados, disponível
a todos os usuários que estejam utilizando um computador conectado à rede interna.
A CPA constatou também que a IES disponibiliza salas de trabalho para os seus professores
com computadores, mesas, estantes e armários, e hoje também conta com salas específicas para
professores RHT (regime de horas trabalhadas) e professores de Pós-Graduação.
A CPA observou também que todas as instalações estão conservadas e limpas. Corredores,
salas de aula, arredores, banheiros, laboratórios estão satisfatoriamente limpos e organizados.
Há recursos disponíveis de tecnologia e comunicação da informação satisfatórios.
Fragilidades – A CPA observou a baixa procura pelos serviços oferecidos pela Biblioteca.
Verificou também que o acervo da Biblioteca está bastante desatualizado. Na área de tecnologia a
IES não dispõe de recursos inovadores. Incluindo, neste caso, a própria CPA.
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Recomendações - A CPA rrecomenda atualização do acervo e incentivo aos alunos em usar
a Biblioteca. Recomenda também que a CPA/UNIFIEO convoque reuniões com os setores, mostre e
discuta os resultados das últimas avaliações com todos os envolvidos.

Análise comparativa com os relatórios Parciais I e II – Dimensão 7
Com relação à Infraestrutura do UNIFIEO, a CPA observou que a IES tem uma preocupação
constante com esta questão. Em todas as avaliações, tanto os alunos como professores e funcionários,
avaliam positivamente a infraestrutura. Mesmo considerando a grande dificuldade financeira ela
continua atendendo este quesito.
Em 2019 o UNIFIEO passou pelo processo de Recredenciamento e segundo os avaliadores
do INEP/MEC, in loco, todos os itens relacionados à infraestrutura foram avaliados de forma positiva.
As considerações mais relevantes são em relação à falta de inovações tecnológicas.
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E
SÍNTESE GERAL
Para a elaboração deste Relatório de Avaliação, a CPA/UNIFIEO utilizou documentos
descritivos de diversas fontes, informações contidas em material impresso, sites, relatórios de
avaliações realizadas pela CPA, relatórios específicos dos diversos setores da IES, relatórios de
avaliação in loco do INEP, visitas da CPA às dependências da IES, entre outros recursos.
Os dados coletados confirmam, de forma geral, que a IES desempenha boas políticas de
ensino, no entanto deve investir efetivamente nas políticas de pesquisa e extensão assim como na de
gestão acadêmica/financeira.
A CPA observa que a Responsabilidade Social é um aspecto significativo no UNIFIEO, cujas
ações mostram resultados positivos. No entanto, em 2020 muitas destas ações ficaram comprometidas
devido ao período de pandemia. Podem ser observadas nos diversos programas institucionais,
permeando os trabalhos desenvolvidos pelo Instituto UNOLAB (em 2020 este programa foi
paralisado), Instituto FIEO de Pesquisa Histórica e Clínicas de Fisioterapia, Estética e
Psicopedagogia, que envolvem ensino, pesquisa e extensão e atendem alunos e comunidade externa.
Além disso, a Responsabilidade Social no UNIFIEO abrange aspectos de inclusão social por meio de
bolsas de estudo para alunos carentes, funcionários e filhos de funcionários.
Praticamente, nesses 3 últimos anos, todos os serviços foram relativamente bem avaliados. A
CPA realizou uma análise temporal de alguns resultados, desde 2016 até 2019 e verificou que houve
uma melhora significativa nas avaliações (resultado que pode ser observado no Relatório Parcial II).
Isto é, os resultados observados são muito parecidos com os que a IES obtinha em anos anteriores a
2015.
As notas obtidas pelos cursos nas avaliações de ENADE e CPC em 2019 (resultados em 2020)
foram bem inferiores às de anos anteriores, o que leva a uma reflexão por parte dos gestores e
coordenadores de curso.
Apesar das situações adversas ao longo de 2020, a IES procurou atender de forma satisfatória
as exigências no âmbito do ensino, implementando o Regime Especial de Estudos Dirigidos. Tal
Regime foi muito bem avaliado pelos professores e alunos de Graduação e Pós-Graduação. Além de
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servir como referência para tomadas de decisões em relação à continuidade deste Regime no presente
ano, 2021, uma vez que o problema da pandemia, infelizmente, continua.

Considerando a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65/2014, no tópico referente à
Análise dos Dados e das Informações o relatório deverá conter um diagnóstico a respeito da IES,
indicando os avanços e os desafios a serem enfrentados. Com base nos dados coletados e nos critérios
de análise adotados, no Quadro 6 são apresentados os aspectos que deverão ser foco de ações pela
gestão do UNIFIEO, de forma a atingir os níveis de qualidade e satisfação estabelecidos pela
Instituição em seu PDI. O presente diagnóstico agrupou os resultados obtidos com base nos critérios
de corte quanto à qualidade, resultando em 2 (duas) perspectivas, a saber: (1º.) Pontos Positivos a
serem Mantidos - Potencialidades; (2º.) Pontos a aprimorar que merecem Intervenção - Fragilidades.
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SÍNTESE DOS RESULTADOS DAS
INFORMAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
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Quadro 10 – Síntese dos resultados das informações e recomendações

Ações
Eixos / Dimensões

Eixo 1
Planejamento e Avaliação
Institucional
Dimensão 8 – Planejamento e
Avaliação

Síntese dos resultados
Potencialidades

Fragilidades

Recomendações

 Secretaria
Geral
e
Planejamento
atenderam
satisfatoriamente
todas
as
exigências;
 A CPA realizou 75% das
avaliações planejadas, que constam
no seu Plano de Ação para 2020;
 Em 2019, a CPA/UNIFIEO
recebeu a nota de 4,8 (nota máxima
é 5,0) da Comissão de Avaliação
para recredenciamento da IES;
 Em 2020 mantivemos a adesão
dos alunos e professores no processo
de avaliação. A adesão dos alunos foi
de 80% e dos professores 74%;
 No triênio, os relatórios de
avaliação foram postados no
período previsto pela legislação.

 Muito alunos não conhecem o
trabalho da CPA;
 Não realizamos a avalição
específica dos professores em
2020. O motivo foi por questões
técnicas;
 A CPA novamente não
conseguiu fazer a avaliação
sistematizada dos egressos.

 Por parte da CPA, realizar
ações
mais
eficazes
de
comunicação e sensibilização;
 Reunião para divulgação das
ações de autoavaliação e do
SINAES junto aos organismos
acadêmicos;
 Criação
de
comissões
específicas por curso e/ou setores
para avaliação qualitativa;
 A CPA deve elaborar um
cronograma de ação mais eficaz
para coleta de dados e retorno dos
resultados e informações;
 A CPA deve encaminhar os
relatórios específicos de cada
curso aos coordenadores;
 A CPA deve solicitar aos
coordenadores de curso que
retornem para os alunos os
resultados das avaliações e discutam
com eles cada item avaliado;
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Ações
Eixos / Dimensões

Síntese dos resultados
Potencialidades

Fragilidades

Recomendações
 A CPA, junto ao DTI, deverá
propor uma forma eficaz de
avaliar os Egressos;
 Cobrar dos Gestores ações que
apontam como a aprimorar, e que
ainda não foram aprimoradas, em
destaque nos relatórios do triênio.
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Ações
Eixos / Dimensões

Eixo 2
Desenvolvimento
Institucional
Dimensão 1 - Da Missão e do
Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI

Síntese dos resultados
Potencialidades

Fragilidades

Recomendações

 Positiva a divulgação da Missão
no Site da IES;
 A Missão está contida em alguns
PPCs
 Os principais objetivos que
constam no PDI foram cumpridos;
 A maioria dos professores
conhecem e se apropriam do PDI e
PPC;
 Nesta
dimensão,
Missão,
objetivos,
metas
e
valores
institucionais, a IES ficou com a
nota máxima (5,0) no processo de
Recredenciamento em 2019.

 Atraso na elaboração dos PPCs
de alguns cursos;
 Os impressos sobre a Missão
não são distribuídos aos alunos e
muito menos discutidos com
eles;
 Os Projetos PIC e PIM foram
interrompidos em parte de 2019 e
2020.

 O planejamento da IES seja
discutido com todos os envolvidos;
 Recomenda a distribuição dos
impressos (pode ser na forma
digital) para toda a comunidade
interna da IES;
 Que retornem os Programas de
Monitoria e Iniciação Científica.
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Ações
Eixos / Dimensões

Síntese dos resultados

Potencialidades
 Observa-se que o UNIFIEO, com
Dimensão 3 – Responsabilidade o auxílio da FIEO, que é a
Social
Mantenedora, vem ampliando suas
políticas para inclusão de pessoas
portadoras
de
necessidades
especiais;
 A IES atende a missão do
UNIFIEO com relação a desenvolver
as potencialidades do ser humano por
meio da educação humanística, da
produção e da divulgação científica,
artística e filosófica;
 As Clínicas de Psicopedagogia,
Estética e Fisioterapia atendem
gratuitamente a população de
Osasco e região (menos em 2020);
 Positividade nos atendimentos
específicos aos alunos no que se
refere a questões financeiras e
estágios;
 Número significativo de bolsa de
estudo
para
funcionários
(Administrativo e professores) e
para seus dependentes;
 Preocupação com os alunos que
entram na Instituição e que
apresentam alguma dificuldade de
aprendizagem. A IES oferece cursos
de nivelamento para os alunos e

Fragilidades
 Em 2019 o resultado obtido
sobre as políticas para inclusão
de pessoas portadoras de
necessidades
especiais
foi
positivo. Para 34% dos alunos
respondentes esta política de
acessibilidade deve melhorar;
 Não há um local de
atendimento de saúde (socorrista)
adequado
para
atender
a
comunidade interna e nem mesmo
um profissional capacitado nesta
área;
 Ainda
são
poucas
as
atividades envolvendo o Setor de
Artes da IES, mesmo com o
amplo acervo que possui. Em
2018 e 2019 ainda tiveram
algumas atividades, mas muito
pouco frente ao que sempre
ocorreu na IES.

Recomendações
 Considerando os resultados das
avaliações da CPA, o UNIFIEO
deve investir mais em políticas para
inclusão
de
pessoas
com
necessidades especiais;
 Investir em um local adequado
e pessoal capacitado para
atendimento de emergência à
comunidade interna;
 Expandir
as
ações
de
Responsabilidade
Social
aproveitando o campo da prática
para inserção de estratégias de
interdisciplinaridade e extensão dos
conteúdos curriculares que regem a
formação profissional.
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Ações
Eixos / Dimensões

Síntese dos resultados
Potencialidades
comunidade externa, de forma
gratuita;
 A IES tem o selo da ABMES de
Responsabilidade Social.
 A IES oferece à comunidade
atividades culturais, como o cinema e
exposições, pois a IES tem um acervo
rico em pinturas e gravuras espalhada
pela IES e acessível a todos os alunos
e comunidade externa;
 Os setores CABES, CAEF e
Negociação foram bem avaliados
no triênio.

Fragilidades

Recomendações
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 A IES desenvolveu neste ano
atípico boas políticas e iniciativas de
ensino e aprendizagem;
Eixo 3
 Os professores ressaltaram a
participação
satisfatória dos alunos
Políticas Acadêmicas
nas aulas remotas e ficaram
Dimensão 2 – Política de ensino, satisfeitos com os recursos remotos
disponibilizados pela IES, assim
pesquisa e extensão
como a comunicação e atenção por
parte do setor de Tecnologia da
Informação;
 Expressiva participação dos
professores na avaliação e verificou
um número considerável de sugestões
para melhoria da qualidade de oferta
de curso da IES, principalmente neste
período especial;
 Os alunos disseram que
conseguiram participar das aulas
remotas, mesmo com alguns
problemas
de
comunicação
(internet e equipamentos). A
maioria não precisou parar
qualquer disciplina;

 Resultados negativos para a
questão da pouca familiaridade
dos professores com a Biblioteca
e o baixo número na produção
científica;
 Os alunos ressaltaram que as
questões psicológica e de saúde
afetaram muito a aprendizagem
assim como a questão da
concentração para estudos
remotos;
 Mesmo não sendo a maioria,
um número significativo de
alunos não ficou satisfeito com
este regime de estudos remotos;
 Pouca coisa foi realizada no
âmbito da Extensão neste ano
de 2020;
 Embora a IES tenha os
programas de Monitoria e
Iniciação
Científica
institucionalizados, praticamente
nada foi realizado em 2020 e
2019;

 Divulgação mais eficiente das
atividades de extensão;
 Reunir
mais
vezes
os
coordenadores de curso, professores
e representantes de sala para
discussão sobre avaliação dos
cursos;
 À Pró-Reitoria de Extensão é
sugerido
que
ampliem as
atividades de Extensão junto à
comunidades interna e externa,
assim como estimulem os
professores a oferecerem mais
cursos de extensão;
 À IES cabe envolver os
professores na discussão do PDI,
para
que
conheçam
com
profundidade o referido Programa;
 Aos Coordenadores de Curso
cabe
envolver
todos
os
professores na discussão do PPC
de seu Curso para que o conheça
e saiba opinar a respeito e,
também, cobrar dos
seus
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 Os
alunos
avaliaram
positivamente a disponibilidade dos
professores e a maioria respondeu que
continua seus estudos na IES;
 A pesquisa e extensão neste
período foram observadas nos
cursos
de
Pós-Graduação,
conforme relatórios disponíveis na
CAPES;
 O Curso de Pós-Graduação em
Psicologia Educacional, seja de
Mestrado e Doutorado cumpre
positivamente o seu papel na
formação de pessoal desde a
Graduação em Psicopedagogia;
 A IES oferece cursos de
nivelamento, gratuito, para alunos
ingressantes e que têm um papel
importantíssimo na recuperação de
seus conhecimentos básicos;
 Em 2018 e 2019 a orientação dos
trabalhos de TCC foi bem avaliada
assim como as oportunidades
oferecidas para a complementação
global dos alunos;
 Quanto à Pós-Graduação, em
2019,
os
alunos
avaliaram
positivamente todos os aspectos
relacionados ao ensino-aprendizagem,
inclusive os professores, assim como,
em relação aos orientadores.

 A CPA observou que a
frequência dos alunos na
Biblioteca é muito fraca;
 Programa de Mobilidade
Acadêmica não existe na IES;
 Acompanhamento de egressos
não ocorre de forma sistemática
no UNIFIEO;
 Paralização das atividades
do Instituto UNOLAB;
 Em 2018 e 2019 chamam
muito a atenção os resultados
negativos para as disciplinas
oferecidas em EAD;
 As atividades de extensão são
pouco divulgadas;
 Os alunos de Pós-Graduação
avaliaram como fraca a
utilização de áudios visuais nas
aulas;
 Os conceitos obtidos no
ENADE/CPC em 2019 revelam
resultados insatisfatórios em
todos os cursos que fizeram o
ENADE.

professores visitas à Biblioteca do
UNIFIEO;
 Aos gestores, a CPA indica
uma investigação mais precisa
(uma avaliação qualitativa) para
saber as causas, para alguns
alunos, da insatisfação com
relação ao Regime de Estudos
Remotos implantados no ano de
2020;
 Recomenda também que a IES
ofereça cursos de capacitação aos
professores para melhorar a atuação
neste referido Regime de Estudos;
 Recomenda aos gestores da
IES,
uma
retomada
dos
programas
PIM
(Programa
Institucional de Monitoria) e PIC
(Programa
de
Iniciação
Cientifica);
 Recomenda que a IES crie uma
comissão para implantar na IES o
Programa
de
Mobilidade
Acadêmica, como também uma
outra
comissão
para
acompanhamento
dos
alunos
egressos;
 A CPA recomenda o retorno
das atividades do Instituto de
Pesquisa UNOLAB;
 A CPA recomenda que todos os
Coordenadores, juntamente com o seu
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NDE, revejam os resultados e relatórios
elaborados pelo INEP, referentes a
avaliação ENADE. E, em cima dessas
análises, proponham ações no sentido
de melhorar estes resultados.

Dimensão 4 – Comunicação com a
Sociedade

 A CPA avalia como positivas as
formas de comunicação com a
sociedade. Atua com diferentes
instrumentos o que amplia a sua  Em 2020, a revista FIEO em
eficácia nesta questão;
Foco,
que
era
publicada
 Nos últimos 3 anos a CPA mensalmente, continua suspensa e
observa que a IES possui diferentes nenhum livro foi publicado pela
canais de comunicação com a EDIFIEO, assim como as visitas
comunidade externa e interna. O guiadas não ocorreram por motivo
site
institucional
possui de pandemia.
informações
sobre
Notícias,
Aconteceu
no
UNIFIEO
e
UNIFIEO NA MÍDIA, divulgando
palestras e eventos. Também se
observa a divulgação dos serviços de
atendimento às comunidades interna e
externa, como as Clínicas de Estética,
Psicopedagogia e Fisioterapia;
 Os relatórios de avaliação
institucional, contendo resultados
de avaliações internas e externas,
estão disponibilizados no site
institucional, permitindo o acesso a
qualquer pessoa, das comunidades
interna e externa;
 Os alunos consideram positivas
a comunicação dos Coordenadores

 A CPA recomenda que volte a
publicação da revista FIEO em
FOCO, mesmo que seja na forma
eletrônica;
 Indica
também
maior
engajamento da IES com as
mídias sociais;
 A CPA sugere que o UNIFIEO
faça um planejamento estratégico
para
o
próximo
triênio,
considerando a enorme necessidade
de melhorar sua comunicação com a
comunidade, que ainda desconhece
seus cursos de Graduação e PósGraduação;
 Indica também uma força
tarefa para solucionar a sua
comunicação com a comunidade
interna, segundo resultado da
avaliação dos alunos em 2018 e
2019.
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de Curso e as informações visuais
na IES.
 O site do UNIFIEO é atualizado
constantemente e observou uma
melhora significativa em sua atuação
nas mídias sociais, tais como
Facebook, Instagram, LinkedIn e
WhatsApp;
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Eixo 4
Políticas de Gestão
Dimensão avaliativa 5 – Políticas
de Pessoal

 Experiência comprovada em
cursos na modalidade de EAD;
 Investe
em
docentes
conteudistas e docentes tutores.
 Possui um Núcleo de Ensino a
Distância. Investe na produção de
materiais didáticos;
 Há incentivo comprovado de
que a IES oferece aos professores a
oportunidade para sua formação
continuada na própria IES, nos
cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu e Stricto Sensu;
 Há incentivo comprovado de que
a IES oferece aos funcionários
técnico-administrativos
a
oportunidade de fazerem os cursos de
Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto
Sensu.

 Pouca ou quase nenhuma
participação em eventos e cursos
para capacitação;
 Não há plano de capacitação
para
o
corpo
técnicoadministrativo.

 A CPA indica que a IES deva
ampliar o investimento na área de
EAD,
principalmente
na
capacitação
de
tutores
e
professores além de intensificar a
produção de conteúdo;
 Também sugere que a IES
providencie o plano de capacitação
para o corpo técnico-administrativo.
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Dimensão 6 – Organização e
gestão Institucional

 No Triênio, a CPA verificou que  A CPA verifica que há certa
precariedade em alguns setores/
há um número considerável de
cursos na elaboração de atas de
reuniões durante o semestre o que
reuniões e relatório do setor.
implica em discussões importantes
Assim como alguns cursos não
para a melhoria das condições de
apresentaram os seus PPCs
ensino, mesmo em 2020 onde a
atualizados.
maioria das reuniões foi realizada
de forma remota;
 A avaliação da Reitoria e PróReitorias, realizada pelos alunos e
considerada positiva;
 Na Secretaria Geral a CPA
observa que os trabalhos são
desenvolvidos satisfatoriamente,
atende todas as solicitações nos
prazos previstos;
 O
NDE (Núcleo Docente
Estruturante) está presente em todos
os cursos e atende as exigências do
MEC.

 A CPA recomenda que a IES
solicite aos coordenadores de
setores e cursos, documentos
pertinentes aos mesmos, por
exemplo, todas as atas de suas
reuniões e a elaboração dos PPCs
de acordo com as novas
exigências do MEC.
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Dimensão avaliativa 10 Sustentabilidade Financeira

 A IES vem fazendo esforços
imensos para cumprir todas as
suas obrigações;
 As aulas foram mantidas, a
manutenção
predial
e
dos
laboratórios está funcionando, a
oferta de bolsas de estudo continua,
tanto na Graduação como na PósGraduação.

 Falta de alunos, falta de  A CPA recomenda que a IES
recursos
para
implementar
constitua uma equipe em gestão
melhorias;
financeira/acadêmica com foco
especificamente
à
auto
 Diminuição da oferta de
sustentabilidade da IES e que
serviços à comunidade, mesmo
ela proponha, de fato, ações que
antes do período de pandemia
venham contribuir com uma
(2020);
maior receita para a instituição.
 Não pagamento integral dos
funcionários.
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 Em 2018 e 2019 os alunos
avaliaram positivamente quase
todos os setores com exceções da
Eixo 5
segurança no campus e limpeza dos
Infraestrutura física
banheiros;
Dimensão 7 – Infraestrutura  Em 2018 e 2019 a Biblioteca foi
avaliada positivamente em todos os
física
quesitos avaliados, assim como os
laboratórios, cantinas, áreas de
convivência e limpeza das salas de
aula;
 Considerando o triênio, a CPA
destacou as condições da Biblioteca
denominada Professor Dr. Luiz
Carlos de Azevedo, localizada no
Campus Vila Yara. A sua
relevância pode ser percebida por
abrigar uma série de outras
Bibliotecas particulares que foram
doadas à IES, compondo um acervo
extremamente qualificado;
 Docentes, discentes e mesmo a
comunidade externa têm acesso às
instalações da Biblioteca em horários
compatíveis com as atividades
acadêmicas;
 Há terminais de computadores
disponíveis para a consulta, salas
específicas para estudo;

 Nas avaliações de 2018 e 2019
os alunos se mostraram muito
críticos com relação à limpeza, dos
banheiros;
 Durante o triênio, a CPA
observou a baixa procura pelos
serviços
oferecidos
pela
Biblioteca. Verificou também
que o acervo da Biblioteca está
bastante desatualizado;
 Na área de tecnologia a IES não
dispõe de recursos inovadores,
incluindo, neste caso, a própria
CPA.

 A CPA recomenda atualização
do acervo e incentivo aos alunos em
usar a Biblioteca;
 Que
a
CPA/UNIFIEO
convoque reuniões com os setores,
mostre e discuta os resultados das
últimas avaliações, com todos os
envolvidos.
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 Há base de dados disponível a
todos os usuários que estejam
utilizando
um
computador
conectado à rede interna;
 A IES disponibiliza salas de
trabalho para os seus professores com
computadores, mesas, estantes e
armários, e hoje também conta com
salas específicas para professores
RHT (Regime de Horas Trabalhadas)
e professores de Pós-Graduação;
 Os resultados indicam uma
melhora
significativa
dos
resultados quando se compara com
resultados dos anos de 2016 e 2017;
 A CPA observou também que
todas as instalações estão conservadas
e limpas. Corredores, salas de aula,
arredores, banheiros, laboratórios
estão satisfatoriamente limpos e
organizados;
 Há recursos disponíveis de
tecnologia e comunicação da
informação satisfatórios;
 Em 2019 o UNIFIEO passou pelo
processo de Recredenciamento e os
avaliadores do INEP/MEC, in loko,
avaliaram todos os itens relacionados
à infraestrutura, de forma positiva.
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